
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
Nr. 1694/16.04.2018 

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, ale dispozitilor HG nr. 395/2016 

privind aprobarea normelor metodologice de aplicare aprevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achizitie publicalacordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat 

prezentul contract intre: 

1. P�rtile contractante: 

Centrul de Proiecte si Sportive Bucuresti PROEDUS, adresa Spl. Independentei nr. 2 sect 6. 
Bucure_ti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director- Florin Diaconescu, in calitate de achizitor, pe 
de o parte, si 

S.C. A&M International Services S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str.Calea 13 Septembrie nr. 235, bloc 
V3, scara 1, ctaj 3, ap.13, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului Municipiului Bucuresti cu numarul 
J40/12272/2002,C.U.I:15050821, atribut fiscal:RO,cod IBAN: RO 18 UGBI 0000 8220 0078 7RON, 
deschis la Garanti Bank, agentia Baba Novac, reprezentata de dl. Laurentiu Mina - Director General, in 

calitate de prestator, pe de alta parte. 

2. Defini�ii 
2.1-În prezentul contract urm�torii termeni vor fi interpreta�i astfel: 
a. contract-reprezint� prezentul contract _i toate Anexele sale. 
b. achizitor �i prestator - pärtile contractante, a_a cum sunt acestea numite în prezentul contract,

c.pre�ul contractului- pretul pl�tibil prestatorului de c�tre achizitor, în baza contractului, pentru 
indeplinirea integral� _i corespunz�toare a tuturor obliga�iilor asumate prin contract; 

d. servici - servicii de curatenie a c�ror prestare fac obiectul contractului; 

e. produse - echipamentele, ma_inile, utilajele, piesele de schimb _i orice alte bunuri pe care prestatorul 
are obliga�ia de a le furmiza aferent serviciilor prestate conform contractului; 

f. forta major�- un eveniment mai presus de controlul par�ilor, care nu se datoreaz� gre_elii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prev�zut la momentul încheierii contractului �i care face imposibilä executarea 
_i, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolu�, 
incendi, inunda�ii sau orice alte catastrofe naturale, restric�ii apärute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefind exhaustiv� ci enunciativ�. Nu este considerat for�ä major� un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, f�r� a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obliga�iilor uneia din p�r�i; 

j i- zicalendaristic�;an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural �i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul "zi"'sau "zile" sau orice referire la zile reprezint� zile calendaristice dac� nu se specific� in 
mod diferit. 
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Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de curatenie igienizare pentru toata suprafata de desfasurare in aer liber din Parcul Tineretului, intrarea Gheorghe Sincai a evenimentului sportiv "Festivalul Sportului" in perioada 16.04.2018-22.04.2018, constand in 5 terenuri cu gradene, conform ofertei prezentate in cadrul Catalogului electronic SEAP si care a format obiectul achizitiei DA20067305], cod CPV 90900000-6 Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2). 4.2 Serviciile ce fac obiectul prezentului contract vor fi prestate pentru spatiile in care are loc evenimentul organizat de catre Autoritatea Contractanta (in suprafata de 1500 metri linari) in conformitate cu cerintele si pretentiile Achizitorului, la cele mai inalte standarde de performanta. 

5. Preful contractului 
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate pentu activitatile 

specifice platibil prestatorului de catre achizitor este de 1.640,00 lei/zi exclusiv TVA pentru intreaga 
suprafata de desfasurare a evenimentului, respectiv 1.951,60 lei/zi cu TVA. 
5.2 Pretul total va fi in cuantum de 11.480,00 lei valoare fara TVA, respectiv 13.661,20 lei valoare cu 
TVA inclus. 

6. Durata contractului 
6.1 Durata prezentului contract este de 7 zile, începånd de la data de 16.04.2018 pana la data de 
22.04.2018. 
6.2. In situatia in care va interveni o extindere a perioadei contractuale conditionata de existenta resurselor 
financiare alocate cu aceasta destinatie, prezentul contract se va prelungi prin act aditional, conform 
prevederilor art. 165 din HG 395/2016 privind normele metodologice de punere in aplicare a Legii 98/2016 
privind achizitiile publice, prestatorul avand obligatia de a respecta toate obligatiile contractuale pana la 

finalizare. 

7. Obliga�ile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se oblig� s� presteze serviciile la standardele �i performan�ele cele mai inalte, pe intreaga 
durata de desfasurare a prezentului Contract. 
7.2. Prestatorul se oblig� s� presteze serviciile de curatenie zilnic, in conformitate cu cerintele 
Achizitorului. 
7.3- Prestatorul se oblig� s� despagubeasc� achizitorul cu privire la orice: 

i) reclama�ii _i actiuni în justi�tie, ce rezult� din încalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectual� (brevete, nume, m�rci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instala�iile sau utilajele folosite pentru sau în legatur� cu produsele achizi�ionate, _i 

ii) pagube produse din culpa Prestatorului asupra oricaror bunuri aflate in proprietate 
Achizitorului. 

7.4 Prestatorul va utiliza pentru indeplinirea contractului toate echipamentele si utilajele necesare 
indeplinirii corespunzatoare a prezentului contract. 
7.5-Prestatorul se obliga sa utilizeze pentru indeplinirea obiectului contractului echipamente specializate 
pentru aspirare si curatare. 
7.6- Prestatorul se oblíga sa desemneze o persoana coordonatoare a servicilor de curatenie ce se va afla 
in zona de des fasurare e evenimentului zilnic pe perioada contractuala.



8. Obliga�iile principale ale achizitorului 
8.1 Achizitorul se oblig� s� plateasc� pre�ul c�tre prestator in termen de 30 zile de la data primirii raportului de activitate lunar, conditionat de cmiterea facturii. 
8.2- Dac� achizitorul nu onoreaz� facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prev�zute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor _i de a beneficia de reactualizarea sumei 
de plat� la nivelul corespunz�tor zilei de efectuare a pla�ii. Imediat ce achizitorul onoreaz� factura, 
prestatonul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
9.1 - In cazul in care, Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, acesta are obligatia 

de a plati, ca majorari de intarziere, o suma echivalenta cu 0,1% din valoarea serviciilor, pe zi de intarziere, 
calculata de la expirarea temenului limita prevazut in prezentul contract, si pana la livrarea efectiva a 

serviciilor. 
9.2 Pentru intarzieri in efectuarea platii, Achizitorul are obligatia de a plati, ca majorari de intarziere, o 
suma echivalenta cu 0,1% din suma neachitata, pe zi de intarziere, calculata pana Ila data platii integrale. 
Cuantumul total al majorarilor de intarziere nu poate depasi valoarea asupra carora sunt calculate. 
9.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, in mod culpabil si 

repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde plata de daune- 

interese. 
9.4 Achizitorul î_i rezerv� dreptul de a renun�a oricând la contract, printr-o notificare scris� adresat� 

prestatorului, f�r� nici o compensa�ie. 

10- Plata. Modalitate de plata. 
10.1.-Plata va fi efectuata lunar in contul indicat al prestatorului, conditionata de primirea raportului 
lunar de activitate si de emiterea facturi. 

10.2- In cazul in care oricare din urmatoarele evenimente intervine si persista, Achizitorul poate suspenda, 
total sau partial, platile datorate Prestatorului in baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei 
notificari scrise adresate Prestatorului: 

Prestatorul nu isi indeplineste sau isi indeplineste in mod necorespunzator obligatiile in a) 
executarea Contractul de Servicii; 
Orice alta imprejurare pentru care Prestatorul raspunde in baza Contractului de Prestari b) 
Servicii si care interfereaza cu finalizarea cu succes a lucrarilor/ activitatilor desfasurate de 
catre Achizitor. 

10.3- Facturile vor fi emise in 2 (doua) exemplare, un exemplar pentru Prestator si unul pentru Achizitor. 

Clauze specifice 

11. Alte resposabilit�ji ale prestatorului 
11.1 (1) Prestatorul are obliga�ia de a executa servicile prev�zute în contract cu profesionalismul _i 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
(2) Prestatonul se oblig� s� supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, 
instala�iile, echipamentele _i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiv� cerute de _i pentru 
contracl, in masura în care necesitatea asigur�rii acestora este prevazut� în contract sau se poate deduce in 
mod rezonabil din contract. 
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11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu�ia serviciilor în conformitate cu graficul de nrestare convenit. Totodat�, este r�spunzator, atat de siguran�a tuturor opera�iunilor _i metodelor de nrestare utilizate, cât _i de calificarea personalului folosit pe toat� durata contractului. 

12. Alte responsabilit��i ale achizitorului 
12.1- Achizitorul se oblig� s� pun� la dispozi�ia prestatorului orice facilitä�i _i/sau informa�ii pe care acesta le-a cerut _i pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 

13. Incepere, finalizare, întârzieri, sistare 
13.1 -(1) Prestatornul are obliga�ia de a începe prestarea servicilor incepand cu data de 16.04.2018. 
(2) in cazul în care prestatorul sufer� întarzieri _i/sau suport� costuri suplimentare, datorate in exclusivitate 
achizitorului p�r�ile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, _i 
b) totalul cheltuielilor aferente, dac� este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 

14. Receptie si verificari 
14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din proiect. 
14.2-Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitornul are 

obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputermiciti pentru acest 

scop. 

15. Despagubirt 
15.1 Prestatorul va despagubi, proteja si apara pe cheltuiala sa Achizitorul, pentru si impotriva tuturor 

actiunilor, plangerilor, pierderilor si pagubelor rezultate din orice incalcare de catre Prestator si/sau 

subcontractori, angajat sau contractat de catre personalul tertilor, a drepturilor tertilor, privind brevetele, 

marcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuala precum dreptul de autor. 

15.2 Prestatorul se obliga ca in cazul in care va subcontracta serviciile ce formeaza obiectul prezentului 

contract, in tot sau in parte sa informeze Achizitorul. 

16.3 Subcontractarea mentionata in cadrul art. 16.2 nu determina o exonerare a raspunderii asumatede 
catre Prestator pentru indeplinirea prezentului contract, acesta reprezentand singura entitate raspunzatoare 

in relatia cu Achizitorul. 

16. Modificarea contractului de servicii 
16.1- Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 

comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

17. Incetarea contractului 

17.1 Contractul inceteaza in umatoarele conditii: 

La expirarea termenului contractual stabilit 

De comun acord, prin act aditional intocmit in forma scrisa; 
Prin denuntare unilaterala de catre Achizitor in urmatoarele situatiu 

a. 

b. 

C. 
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i. in termen de 10 zile de la data primirii notificarii de catre Prestator prin care i s-a adus la 
cunostinta faptul ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre 
obligatiile ce-i revin, 

ii. fara nicio notificare prealabila adresata Prestatorului in cazul in care acesta nu mai detine 

calitatea si competenta specifica de indeplinire a obiectului contractului, intra in procedura de 

reorganizare judiciara sau este declarat in stare de faliment. 
ii. In conditiile prevazute de dispozitiile art. 222 alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice 

d. Rezilierea contractului ca sanctiune contractuala pentru neindeplinirea obligatiilor asumate de 

catre partile contractante, cu dreptul de a pretinde daune interese pentru repararea prejudiciuluí 
cauzat. Rezilierea sau incetarea Contractului nu va afecta nicio obligatie scadenta existenta intre 

Parti. 
17.2 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea Partii care in mod culpabil a cauzat incetarea 

Contractului in sensul recuperarii prejudiciului cauzat. 

18. Forta majora 
18.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

18.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

18.3 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 

mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii

consecintelor. 

18.4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 3 luni, fiecare 

parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna 

din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

19. Solutionarea litigilor 

19.1 Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neintelegere sau disputa referitoare la contract. 

19.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve 

in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre 

instantelejudecatoresti de la sediul Achizitorului. 

20. Comunicari 

20.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

20.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 

confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

21. Legea aplicabila contractului 
21.1. Prezentul contract este guvernat de legea romana. 



Prezentul contract a fost incheiat astazi, 16.04.2018 in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentrufiecare parte. 

ACHIZITOR, PRESTATOR, 
S.C. A&M Ihternational Services S.R.L Centrul de Proiecte 

CPUL Educationale si Sportve 
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Ruxandra Georgiana Simion 
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Avizat, 
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Avizat, 
^EF BIROU SPORTI 
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Avizat, 
CONSILIER JURIDIC 
Alina Teodoresdu 
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Intocmit, 
CONSILIER BIROU SPORT 
Neagu ch SEMNATURA 
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