CONTRACT DE PRESTRI

SERVICII

securitate si sanatate in munca

nr.

I5

data_ulLLu

1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI- PROEDUS cu

sediul in Bucuresti, Sector 5, Bd. Splaiul Independentei, Nr. 2, CF 26597213, reprezentat prin dl.

, in calitate de director, denumit în continuare "Achizitor"
S1

SC SSM-SU MAXPROTECT SRL abilitata in domeniul securitatii si sanatatii in munca de

1.2.

catre Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti ca serviciu extern de prevenire si
protectie conform Certificatului de abilitare nr. 0282/ PS / 14.04.201, avand sediul in Bucuresti,

Aleea Dolina nr.2, Bl. 64, Sc.3, Ap.40, sector 4, inregistrat la Oficiul Registrului Comertuluisub
nr.

J 40

2533

2011, Cod Unic de Inregistrare 28130884, Cod CAEN 7490, Cont
deschis la

tel.: 0741250465; 0730351260; 0751186606, tel/fax
0314290524, numit
au convenit s

în continuare "Prestator",

încheie prezentul contract de prestari servicii in domeniul

Securitate si Sanatate in

Munca, cu respectarea urmätoarelor clauze:
2. Definitii

2.1 În prezentul contract urmätorii termeni vor fi interpretai

astfel:

a) Contract - prezentul contract _i toate anexele sale;

b) achizitor i prestator - prile

contractante, a_a cum sunt acestea numite în prezentul contract;

preful contractului - preul plätibil prestatorului de ctre achizitor, în baza contractului, pentru
indeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d) servicii - activiti

a cror

prestare face obiect al contractului;

e)produse echipamentele, ma_inile, utilajele, piesele de schimb _i orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract _i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului,

forta major

imprevizibil

-

reprezint

_i inevitabil,

o

împrejurare

care se afl

de

origine extern,

în afara controlului oricrei

cu

caracter

pri,

extraordinar, absolut

care nu se datoreaz

gre_elii

sau vinei acestora, _i care face imposibilá executarea i, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rzboaie,

revoluii,

incendii, inundaii

sau orice alte catastrofe

naturale, restrictii aprute

ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci
for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o
enuniativ.
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
zi calendaristic; an 365 de zile.
Nu este considerat

8i

-

3. Interpretare

contract,
exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
3.1-in
prezentul
forma de plural _i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
cu

3.2-Temenul i"sau "zile" sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice daca nu se specifica
în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul i preul

contractului

Art.4.1.

Pentru asigurarea bunei desfasurari a proiectelor organizate in cadrul serviciului Tabere
organizate de catre Achizitor in perioada ianuarie-iunie, prestatorul se oblig s presteze servicii de in

,Securitate si Sanatate in Munca", dupa cum urmeaza:
servicii in domeniul ,, Securitate si Sanatate in Munca" de catre Prestator pentru Beneficiar,

domeniul

1

pentru un numar cuprins intre 100-500 persoane ( coordonatori
coordonatori voluntari-coordonatori activitati).
Art.4.1.1.

voluntari- coordonatori de grup.

Serviciile de ,Securitate si Sanatate in Munca". vor fi prestate cu o cchipa

specializata incepand cu data de 03.01.2018.
4.2. Pretul convenit pentru
îndeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilot prestate
4.2.1.Tanif de 30 lei +TVA/persoana.
4.2.2. La finalul perioadei stabilite cf. p.4.1, se va incheia un proces verbal de roceptie, care va cuprinde
numarul total de persoanc intruite, semnat fara obiectiuni de catre ambele parti si fisele de intruire

individuale.
5. Durata contractului

S.1-Durataprezentului contract este de 6 (sase) luni, intrand in vigoare de la data semnarii si pana la
30.06.2018, data la care vor fi indeplinite toate obligatiile contractuale.
6. Documentele contractului
6.1 Documentele contractului sunt
- Proces Verbal de receptie a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
- Factura
-

Orice alte documente pe parcursul

7. Obligaiile

aparitiei lor;

Prestatorului

7.1-Prestatorul se oblig s presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada convenita,
respectiv in perioada ianuarie-iunie, în conformitate cu obligaile

7.2- Prestatorul se oblig s despgubeasc

asumate.

achizitorul împotriva oricaror:

i)reclamaii i aciuni în justiie, ce rezult din înclcarea unor drepturi de proprietate intelectualá
(brevete, nume, märci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaile sau utilajele
folosite pentru sau în legtur

cu serviciile prestate, _i

i) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu exceptia situaiei
astfel de înclcare rezultä din respectarea documentaiei întocmite de ctre achizitor.

în care o

8. Obligafile Achizitorului

8.1-Achizitorul se oblig s pläteasc pretul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

8.2- Achizitorul se oblig s receptioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3 Achizitorul se oblig sä pläteasc preul cätre prestator în maxim 30 de zile de la data primirii _i
acceptärii facturii emise de ctre Prestator i procesului verbal de receptie semnat de ambele pri.

9.Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabil a obligailor
9.1 In cazul în care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reu_e_te s-_i execute obligaiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penalitäji, o sum
echivalent

cu o cot

procentual

din pre ul

contractului - 0,1% pe zi de întarziere.

In cazul în care achizitorul nu onoreaz facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaia de a pläti, ca penalitäi, o sum echivalent cu o cot procentual
9.2

-

din plataneefectuat -0,1% pe zi de întârziere.

9.3-Nerespectarea obligatilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri,

în mod culpabil,

da dreptul prti lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cre rezilierea contractului _i de a
pretinde plata de daune-interese.
9.4- Achizitorul î_i rezerv

dreptul de a denuna

unilateral contractul, printr-o notificare scris

prestatorului, fr

adresat

nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare
s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la acfiune sau
despgubire pentru prestator. In acest caz,
prestatorul are drephul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract îindeplinitä
pän la data denunrii

unilaterale a contractului.

Clauze specifice
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10. Garanfia de bund execufie
Nu este cazul.
11. Alte responsabilitàsi ale

a

contractului

prestatorului

.(Prestatornul are obligatin de a cxecuta servicile prevzute

in contract cu profesionalismul

promptitudinca cuvenite angajamentului asumat.
(2) Prestatorul se oblig så supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resurseie umanc. materialicie i
orice alte ascmenca, fie de naturd provizorie, fie definitiv, ccrute de _i pentru contract. in måsura in care

necesitatea asigurrii

acestora este prevazut

in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din

contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu ia

serviciilor in conformitate cu termenele de

prestare convenite. Totodat, este rspunztor
atât de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de
prestare utilizate, cât i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului. incluzand
respectarea nomelor de protectie si securitate in munca.
12. Alte responsabilitäi ale achizitorului
12.1 Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti
_i/sau informaii pe care le
consider necesare pentru îndeplinirea contractului.
13. Receptie i verificri
13.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili confomitatea
lor cu prevederile contractuale.

13.2-Verificärile vor fi efectuate de ctre achizitor prin reprezentanii
cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaia

identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.
13.3 -

Pär ile

vor semna un proces verbal de recep tie

säi împuternicii.

in conformitate

de a notifica în scris prestatorului,

a servicilor în forma agreata de achizitor. Lipsa

recepiei constituie motiv temeinic pentru refuzul de plat
14. Incepere, finalizare, întârzieri, sistare

din partea achizitorului.

14.1
(1) Prestatorul are obligaia de a începe prestarea servicilor la data convenita in prezentul
contract, respectiv 03 ianuarie 2018.
(2) In cazul în care prestatorul sufer întârzieri _i/sau suport costuri suplimentare, datorate in

exclusivitate achizitorului, pärile

vor stabili de comun acord: prelungirea perioadei de prestare a

serviciului prini totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor adáuga la preul contractului.
14.2- (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de pri,
se

care

calculeaz

de la data începerii

termen

prestrii servicilor.

(2) In cazul în care: orice motive de întârziere, ce nu se datoreazä prestatorului, sau

ii) alte circumstane neobi_nuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin înclcarea contractului de
ctre prestator, îndreptesc
prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a servicilor sau a
oricrei faze a acestora, atunci pårile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare _i vor semna un
act adiional.
14.3- Dac pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respect termenele contractuale, acesta
are obligaia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate se face cu acordul prilor,
prin act adiional.

14.4- In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie,
intarziere în indeplinirea contractului dä dreptul achizitorului de a solicita penaliti
prestatorului.
15. Ajustarea prefului contractului
15.1- Pentru servicile prestate, plile

orice

datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în

contract. Orice modificarea de tarif se face cu acordul prilor,
prin act adiional.
16. Forta major
16.1 Forta major este constatat de o autoritate competent.
16.2 Forta major exonereaz parile contractante de
îndeplinirea obligaiilor
-

contract, pe toat perioada în care aceasta actioneaz.
16.3 Indeplinirea contractului va fi suspendat în

prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor

perioada

de

aciune

pân la apariia acesteia.
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a

asumate

prin prezentul

fortei majore,

dar fr

a

17.4- Partea contractant

care invoc forta
major are obligatia de a notifica celeilalte pårti, imcdiat _i in
complet, producerea accsteia _i s ia oricc mäsuri
carc ii stau la
dispoziie in vederca limitårii

mod

consecintelor.
17.5

-

Partea contractant

carc invoc
fora major arc obligaia de a notifica ccleilalte påri incetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la
încetare.
T7.6- Dac fora
major actioncaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai marc de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul s notifice ccleilaltepri
încetarea de drept a prezentului contract, fr
ca vreuna
din pri
s poat pretind ccleilalte daune-interese.

18. Solufionarea litigiilor
18.1
Achizitorul _i prestatorul vor depune toate eforturile
pentru a rezolva pe cale amiabil, prin
tratative directe, orice neîntelegere sau disput care se poate ivi între ei în cadrul sau in legaturà cu

îndeplinirea contractului.
18.2 - Dac ,

dup

în mod amiabil

15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul _i prestatorul nu reu_esc s
o

divergen

contractual,

fiecare poate solicita

arbitraj la Camera de Comert i Industrie a României, fie de ctre
19. Limba care guverneaz
19.1 - Limba care guverneaz

ca

disputa

instanele

s

se

soluioneze

rezolve

fie

judecätore_ti din Romnia.

prin

contractul
contractul este limba român .

20. Comunicri

20.1 (1) Orice comunicare între pri,
transmis în scris.

referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât _i în momentul primirii.

20.2 Comunicrile între pri
se pot face _i prin telefon, telegram,
confirmri în scris a primirii comunicärii.
21. Legea aplicabil

telex, fax sau e-mail cu condiia

contractului

21.1 -Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Pärtile au înteles s încheie astazi, I3..al..D.. prezentul contract în 2 (dou)
câte unul pentru fiecare parte.

Prestator,

Achizitor

SC SSM-SU MAXPROTECT SRL

PROEDUJS

DIREÇTOR GÉNÉRAL

DIRECTOR
Florin Diaconescu

DUCATOILUIo BU

CIP

RA
MUN

RO EDUS,

Sef Serviciu Tabere

OMEN

Adriana Tureac

Sef Birou Tabere Interne

Andrei Urzica
PROEDUSs
cONTROL FINANCIARN

CONSILER JURIDIC

Alipa Téodprescu

PREVENTt

DATA

MANATLRA

Constantin Paduraru

8130

TOMA

exemplare,

