CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII ^ ? c
nr. 17740 din 18.12.2018'

1.Părţile contractante
Instituţia Prefectului - Judeţul Braşov, adresa sediului municipiul
Braşov bd.-ul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, telefon 0268/470220, fax
0268/475105, cod fiscal 4384168, reprezentată prin Rasaliu Marian Iulian,
având funcţia de prefect, în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi
S.C. COMPREST S.A. Braşov, cu sediul în Braşov str. Vlad Ţepeş nr.
13, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov, sub nr.

J08/911/1994, Cod fiscal RO 1095130, titulară a ' contului nr.
R089BRDE080SV05660040800 deschis la BRD Braşov, reprezentată legal
prin Emil BĂRBAT, având funcţia de director general, în calitate de
prestator, pe de altă parte,
denumite în continuare fiecare în parte „partea" şi în mod colectiv
„părţile" au convenit încheierea prezentului contract de prestare de servicii, în

următoarele condiţii:
2.Termeni şi definiţii
a)contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea
numite în prezentul contract;

c)preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în
baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor
obligaţiilor asumate prin contract, pentru serviciile efectiv acceptate ca fiind
corespunzătoare de către Achizitor;
d)servicii - totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le
realizeze şi care fac obiectul prezentului contract;
e)forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil
şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii
sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea

obligaţiilor uneia din părţi;
f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
g)ordin - orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor sau
Managerul de Proiect către prestator privind prestarea serviciilor;
h)act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi
condiţiile contractului de prestări servicii.
3.Obiectul contractului
3.1 Prestatorul se obligă să presteze servicii de curăţare a birourilor

din clădirile aflate în patrimoniul achizitorului, menţionate în Anexa nr^1 la
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contract ^n perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.

3.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul
contract pentru serviciile prestate.

4.Preţul contractului
4.1Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil
prestatorului de către achizitor este de 64705,88 lei, la care se adaugă
12294,12 lei, reprezentând TVA, adică 77.000,00 lei cu TVA inclus.
4.2Tarifele serviciului prestat sunt menţionate în Anexa nr. 2 la
contract şi sunt conform tarifelor practicate de prestator şi prezentate în
oferta sa financiară.
5.Durata contractului
5.1 Prezentul contract începe să producă efecte începând de la data
de 01.01.2019 şi încetează să producă efecte la data de 31.12.2019.
6.Documentele contractului

6.1 Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite prin
prezentul contract, care include în ordinea enumerării, următoarele anexe:

a)Anexa nr. 1 Clădirile din patrimoniul instituţiei prefectului şi programul
de lucru al angajaţilor prestatorului;
b)Anexa nr. 2 Tarifele serviciului prestat
e^ Anexa nr. 3 Principalele atribuţii ce revin personalului angajat al
prestatorului.

7.Modalitate de plată
7.1Valoarea totală a prestaţiei pe durata unei luni se va plăti lunar de

către achizitor cu ordin de plată, pe baza facturii fiscale emise de prestator
şi a procesului-verbal de recepţie a serviciului prestat anexat la factură.
7.2Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la data primirii
facturii de plată.

8.Obligaţiile prestatorului
8.1Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în
anexa nr. 3 la contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite.
8.2Prestatorul se obligă să asigure resursele umane pentru ducerea
la îndeplinire a prezentului contract.
8.3Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea
serviciilor, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe
toată durata contractului.

8.4Curăţenia în spaţiile cu destinaţie specială (săli de echipamente
de calcul, săli de echipamente electrice, casierii, arhivă, magazii, etc.) se va
efectua în timpul programului de lucru al achizitorului, în baza unor
reglementări speciale, doar la solicitarea acestuia, stabilindu-se durata,
condiţiile de execuţie şi de protecţie necesare.
8.5Personalul angajat al prestatorului care va efectua serviciile de
curăţenie va depozita deşeurile în mod selectiv, pe următoarele catecjprii:
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1)deşeuri de hârtie şi carton;
2)deşeuri de metal şi plastic;
3)deşeuri de sticlă.
9.Obligaţiile achizitorului
9.1Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului toate
materialele necesare realizării obiectului contractului.
9.2Achizitorul va prezenta prestatorului, la sfârşitul fiecărei luni, fişa
de prezenţă a personalului angajat al prestatorului.

10.Recepţie şi verificări
10.1Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor cu cerinţele achizitorului.
10.2Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul
poate începe efectuarea verificărilor care se vor considera a fi efectuate în
prezenţa prestatorului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

10.3Operaţiunile recepţiei implică:
•identificarea serviciilor prestate;
•constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de

cerinţele achizitorului;
•constatarea eventualelor deficienţe.
10.4Operaţiunile precizate la art.10.3 fac obiectul unui raport întocmit

la faţa locului de către achizitor, semnat atât de către acesta cât şi de
prestator. în cazul în care prestatorul refuză să semneze raportul, se

menţionează acest fapt. O copie a raportului se va transmite prestatorului în
cel mult 5 zile de la data întocmirii.
10.5 Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în

termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă a raportului prevăzut la art.
10.4.

10.6Procesul-verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de
către achizitor, sub rezerva remedierii tuturor deficienţelor/ neconcordanţelor
constatate.
11.Ajustarea preţului contractului

11.1Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor
prestatorului sunt tarifele menţionate în Anexa nr. 2 la prezentul contract.

11.2Preţul contractului poate fi ajustat numai în cazul în care au avut
loc modificări ale valorilor bugetare alocate prin bugetul anului 2019 sau
modificări legislative al căror efect se reflectă în creşterea sau diminuarea
cheltuielilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.
12.Amendamente
12.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului,
de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în
cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime
ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
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13. Cesiunea contractului
13.1Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial

obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris
al achizitorului.
13.2Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate

privind obligaţiile asumate prin prezentul contract.
14.încetarea contractului
14.1 încetarea contractului este posibilă în următoarele situaţii:
a)La data scadentă, sau;

b)Prin acordul părţilor.
15.Rezilierea contractului

15.1Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de
către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului
şi de a pretinde plata de daune-interese.

15.2Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul
de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au

putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea
clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv
ar fi contrară interesului public.

16.Forţa majoră
16.1Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

16.2Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care
aceasta acţionează.

16.3îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune
a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până
la apariţia acesteia.
16.4Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a
notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de

a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
16.5Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o
perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice
celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna
dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17.Soluţionarea litigiilor
17.1Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva
pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere care se poate ivi
între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
17.2Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi
prestatorul nu reuşesc sa rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală
survenită, fiecare parte poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către
instanţele judecătoreşti competente din România.
18.Limba care guvernează contractul
18.1 Limba care guvernează contractul este limba româ
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19.Comunicări
(1)Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului
contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul
transmiterii, cât şi în momentul primirii.

19.1 (1) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă,
telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
(2) Comunicările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi,
dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la
aliniatul 1.

20.Legea aplicabilă contractului
20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi 18.12.2018 prezentul contract în 2
(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
Instituţia Prefectului - Judeţul Braşov
Prefect,^

Rasaliu Marjarî Iulian

Contabîl-şef,
Popa Elena Dana

Director economic,

Verificarea egalităţii,

Verifica

Liliana SOUDVĂSTRU

II II 12
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Anexa nr. 1

la contractul de prestare de servicii nr. 17740 din 18.12.2018

CLĂDIRILE DIN PATRIMONIUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI Şl
PROGRAMUL DE LUCRU AL ANGAJAŢILOR PRESTATORULUI
Clădirile aflate în patrimoniul achizitorului în care se prestează serviciul
de curăţare a birourilor şi programul de lucru al lucrătorilor angajaţi ai
prestatorului, pentru fiecare clădire în parte, sunt:

1.Palatul administrativ ^ sediul administrativ al Instituţiei Prefectului
Judeţul Braşov
Adresa: b-dul Eroilor, nr. 5, municipiul Braşov;
Program de lucru al lucrătorilor angajaţi ai prestatorului: intervarul
orar 5.00-13.00.

2.Sediul administrativ al serviciilor publice comunitare din subordinea

Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov;
Adresa: str. Turnului, nr. 13, municipiul Braşov;

Program de lucru al lucrătorilor angajaţi ai prestatorului: intervarul
orar 8.00-16.00.

ACHIZITOR,

PRESTATO,

Instituţia Prefectului - Judeţul Braşov

S

Prefect,

lian

iContab^ef,
Pop^ Elşr^a Dana

Verificarea^^galităţii,
Liliana SolovăsW

Director e
Lucia

Verificarea l

Anexa nr. 2

la contractul de prestare de servicii nr. 17740 din 18.12.2018
Tarifele serviciului prestat

Nr.

Denumire

locaţie

crt.

0
1

1

Nr. personal

Adresa

2

Palat

bd.-'ul

Valoare

Nr.

(lei/lună

luni

fara

fara

TVA)

TVA)

Tabel 1
Total
valoare

(lei fără

TVA)

5=3x4

6

2

4
3046,00

6092,00

12

73.104,00

2

3046,00

6092,00

12

73.104,00

3

Braşov,

administrativ

angajat al
prestatorului

Tarif
(lei/lună

7=5x6

Eroilor nr. 5

2

Sediul
serviciilor
publice
comunitare

Braşov, str.
Turnului,
nr. 13

din
subordinea

instituţiei
prefectului
Total valoare:
Total valoare TVA:
Total de plată:
Fonduri asigurate prin proiectul de buget an 2019
Diferenţă de asigurat prin bugetul anului 2019

ACHIZITOR,
Instituţia Prefectului - Judeţul Braşov

146.208,00
27.779,52
173.987,52
77.000,00
96.987,52

PRESTATQR,

S

Prefect^

Rasaliu Mariah iulian

CSŞ^ntabil-şef^
ana

Verificare^ legalităţii,
Liliana Solovstru

Director economic,
L

Verificarea legalftăţîi,

Anexa nr. 3

la contractul de prestare de servicii nr. 17740 din 18.12.2018

a) Principalele atribuţii ce revin în sarcina personalului angajat al
prestatorului pentru prestarea serviciului de curăţare a birourilor din
palatul administrativ
Tabel nr. 1
1săăm
ân
ă
pt

2săăm
ân
ipt

3săăm
ân
ipt

Nr.

crt.

DENUMIRE ACTIVITATE

*
xu
•o
tu

o

'E
<U
Q.

zi
lic
n

2(U
A. BIROURI ŞI HOLURI
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

aspirarea prafului din mochete şi curăţarea petelor
apărute accidental pe suprafaţa acestora;
aerisirea spaţiilor interioare

curăţarea mobilierului prin metoda umedă şi uscată
înlocuirea sacilor menajeri din coşurile de gunoi şi

X
X
X

evacuarea acestora la locuri special amenajate
lustruirea suprafeţelor metalice de la scaune şi mese de
birou
curăţarea umedă a telefoanelor şi a aparaturii de calcul
curăţarea umedă a întrerupătoarelor electrice
ştergerea de praf a tocurilor uşilor
ştergerea de praf a pervazurilor şi ferestrelor

X
X
X

X
X

îndepărtarea amprentelor de pe uşi
îndepărtarea pânzelor de păianjen

13.

golirea şi spălarea scrumierelor din locurile amenajate
pentru fumat
desprăfuirea caloriferelor

14.

curăţarea prin metoda umedă şi uscată a pardoselii dure

15.

evacuarea resturilor menajere şi depozitarea la punctele
de colectare

16.

spălarea scărilor de acces în clădire (interioare si
exterioare)

12.

X

X
X
X
X

X
X
X

B. GRUPURI SANITARE
17.
18.
19.

curăţarea, degresarea şi dezinfectarea podelelor
curăţarea si dezinfectarea vaselor de toaletă
curăţarea şi dezinfectarea colacului vaselor de toaletă cu
detergent anionic

20.
21.

curăţarea si dezinfectarea lavoarelor şi armăturilor
curăţarea si dezinfectarea faianţei în zona de stropire

22.

curăţarea si dezinfectarea faianţei pe toată suprafaţa
completarea consumabilelor din grupurile sanitare: hârtie
igienică, hârtie prosop, săpun lichid, saci menajeri,
odorizante

23.

X
X
X

X
X
X
X

alpe
ă*t
iora
dă

1sămăânăpt

2săm
ăân
ipt

3săm
ăipt
ân

Nr.

crt.

DENUMIRE ACTIVITATE
zi
lic
n

24.

golirea coşurilor de gunoi

25.

curăţarea prin metoda umedă a întrerupătoarelor

26.
27.
28.

ştergerea de j>raf a tocurilor uşilor
spălarea completă a uşilor
îndepărtarea amprentelor de pe uşi

29.

ştergerea de praf a obiectelor de iluminat
desprăfuirea caloriferelor
spălarea şi golirea scrumierelor, amplasate în locuri special
amenajate

30.
31.

X
X
X
X
X
X

X
X

C. ALTE ACTIVITĂŢI PERIODICE
32.
33.

curăţarea scărilor de acces
spălat şi curăţat interiorul şi exteriorul lifturilor (inclusiv
suprafeţele din inox)

34.
36.

spălarea geamurilor pe interior
spălarea geamurilor pe exterior
spălarea coşurilor de hârtii, perdelelor, huselor, feţelor de

37.

masă
curăţarea pereţilor şi pervazurilor finisate cu materiale

35.

38.
39.
40.

X
X
X

X
X
X

lavabile cu detergent anionic
spălarea obiectelor de uz protocolar

X
X
X
X

spălarea mochetei prin metoda uscată
pregătire şi ajutor pentru acţiunile de protocol

activităţi desfăşurate extra - program
*Notă: „Altă perioadă^ are înţelesul „de câte ori este nevoie".
41.

b) Principalele atribuţii ce revin în sarcina personalului angajat al
prestatorului pentru prestarea serviciului de curăţare a birourilor din

sediul serviciilor publice comunitare din subordinea instituţiei
prefectului
Tabel nr. 2
dă*
>re

c

Nr.
crt.

<re

tăm

DENUMIRE ACTIVITATE
u
In
i
N

A. BIROURI SI HOLURI
1.
aerisirea spatiilor interioare
2.
curăţarea mobilierului prin metoda umedă şi uscată
3.
înlocuirea sacilor menajeri din coşurile de gunoi şi
evacuarea acestora la locuri special amenajate

X
X
X

Q.
>re
VI

'E

'E

<re

<re

tăm
Q.

'3
rsi

re
ieicr

B

o.
>re
M

B

alpe
ăt
iod
*ra
ă

1sămăânăpt

2săăm
ân
ipt

3săăm
ân
ipt

Nr.
crt.

DENUMIRE ACTIVITATE
zilinc

4.

5.

6.
7.

lustruirea suprafeţelor metalice de la scaune şi mese de
birou

curăţarea umedă a telefoanelor ş[a aparaturii de calcul
curăţarea umedă a întrerupătoarelor electrice

9.

ştergerea de praf a tocurilor uşilor
ştergerea de praf aj>ervazurilor sf ferestrelor
îndepărtarea amprentelor de pe uşi

10.

îndepărtarea pânzelor de păianjen

8.

11.

golirea şi spălarea scrumierelor din locurile exterioare de

12.

fumat
desprăfuirea caloriferelor
curăţarea prin metoda umedă şi uscată a pardoselii dure

13.
14.
15.

X

evacuarea resturilor menajere şi depozitarea la punctele
de colectare
spălarea scărilor de acces în clădire (interioare si
exterioare)

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

B. GRUPURI SANITARE
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

curăţarea, degresarea şi dezinfectarea podelelor
curăţarea si dezinfectarea vaselor de toaletă
curăţarea şi dezinfectarea colacului vaselor de toaletă cu
detergent anionic

curăţarea şi dezinfectarea lavoarelor şi armăturilor
curăţarea şi dezinfectarea faianţei în zona de stropire

curăţarea şi dezinfectarea faianţei pe toată suprafaţa
completarea consumabilelor din grupurile sanitare: hârtie
igienică, hârtie prosop, săpun lichid, saci menajeri,
odorizante
golirea coşurilor de gunoi

23.
24.

curăţarea prin metoda umedă a întrerupătoarelor

25.

ştergerea de praf a tocurilor uşilor

26.

spălarea completă a uşilor

27.

îndepărtarea amprentelor de pe uşi

28.

ştergerea de praf a obiectelor de iluminat
desprăfuirea caloriferelor
spălarea şi golirea scrumierelor, amplasate în locuri special
amenajate

29.
30.

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

C. ALTE ACTIVITĂŢI PERIODICE
31.
32.

curăţarea scărilor de acces

33.

spălat şi curăţat interiorul şi exteriorul lifturilor (inclusiv
suprafeţele din inox)
spălarea geamurilor pe interior

34.

spălarea geamurilor pe exterior

X
X
X
X

al'ăpe
t
ioă"d
ra

1săămânăpt

2săăm
ân
ipt

3săăm
ân
ipt

Nr.

DENUMIRE ACTIVITATE

cit.

zilic
n

35.

36.

spălarea coşurilor de hârtii, perdelelor, huselor, feţelor de
masă
curăţarea pereţilor şi pervazurilor finisate cu materiale

37.

lavabile cu detergent anionic
spălarea mochetei prin metoda uscată

ACHIZITOR,
Instituţia Prefectului ^ Judeţul Braşov

X
X

PRESTATOR,

SC COMRE

Prefect,
Rasaliu Marian Iulian

Director economic,

Popa Elena Dana

Verificare
Liliana

X

Verif

