
CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII
nr. 18456 din 17.12.2019

1. Pdrlile contractante

lnstitulia Prefectului - Judelul Bragov, adresa sediului municipiul
Bragov bd.-ul Eroilor nr. 5, cod pogtal 500007, telefon 02681470220, lax
02681475105, cod fiscal 4384168, reprezentatd prin p prefect Folea Adrian
Laurenfiu, in calitate de achizitor, pe de o parte,

9i
S.C. COMPREST S.A. Bragov, cu sediul in Brasov str. Vlad lepeg nr.

13, inmatriculatd la Oficiul Registrului Come(ului Bragov, sub nr.
J08/91111994, Cod fiscal RO 1095130, titulard a contului nr.
R0898RDE080SV05660040800 deschis Ia BRD Bragov, reprezentatd legal
prin Emil BARBAT, avAnd funcfia de director general, in calitate de
prestator, pe de altd parte,

denumite in continuare fiecare in pade ,,paftea" si in mod colectiv
,,pd(ile" au convenit incheierea prezentului contract de prestare de servicii, in
urmdtoarele conditii:

2. Termenigi definilii
a)contract - prezentul contract s,i toate anexele sale;
b)achizitor gi prestator - pa(ile contractante, aga cum sunt acestea

numite in prezentul contract;
c) prelul contractului - prelul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in

baza contractului, pentru indeplinirea integralS gi corespunzdtoare a tuturor
obligaliilor asumate prin contract, pentru serviciile efectiv acceptate ca fiind
corespunzdtoare de cdtre Ach izitor;

d)servicii - totalitatea activitd(ilor pe care prestatorul trebuie si le
realizeze qi care fac obiectul prezentului contract;

e)fo(a majord - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil
gi inevitabil, care nu putea fi prev5zut la momentul incheierii contractului gi
care face imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii
sau orice alte catastrofe naturale, restric[ii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativd. Nu este
considerat fo(5 majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdri
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaliilor uneia din p5(i;

f) zi - zi calendarlsticd; an - 365 de zile;
g)ordin - orice instrucliune sau dispozilie emisd de achizitor sau

Managerul de Proiect cdtre prestator privind prestarea serviciilor;
h)act adilional - document prin care se pot modifica termenii gi

condi{iile contractului de prestdri servicii.

3. Obiectulcontractului
3.1 Prestatorul se obligd si presteze Servicii de

spaliilor definute de Institulia Prefectului Judeful Bragov
curdlen
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serviciilor publice comunitare din subordinea institufiei prefectului din
Bragov, str. Turnului, nr. 13 pentru anul 2020, respectiv:

- Serviciul Puhlic Comunitar pentru Eliberarea gi Eviden{a
Pagapoartelor

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere gi
inmatriculare a Vehiculelor
, in perioada convenitd giin conformitate cu obligafiile asumate prin
prezentul contract.

3.2 Achizitorul se obligd sd plSteascd prelul convenit in prezentul
contract pentru serviciile prestate.

4. Prelul contractului
4.1 Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil

prestatorului de cdtre achizitor este de 19.506,00 lei, la care se adaugd
3.706,14 lei, reprezentAnd TVA, adicd 23.212, 1 4 lei cu TVA inclus.

4.2 Tariful serviciului prestat este in conformitate cu oferta financiard
depusd de prestator, respectiv : 6.502 serviciu/ doua persoane/ luna.

5. Durata contractului
5.1 Prezentul contract incepe sd producd efecte incepdnd de la data

de 01.01 .2020 si inceteazd sd producd efecte la data de 31.03.2020
5.2 Valabilitatea contractului se va prelungi automat pdnd la

31.12.2020, in condiliile in care autoritatea contractantd nu transmite o
notificare de reziliere, in situalia in care fondurile bugetare aprobate ar fi
insuficiente in vederea finalizdrii contractului, prestatorul menfindnd
valabilitatea ofertei financiare p6nd la 31.12.2020.

6. Documentelecontractului
6.1 Prestatorul va indeplini serviciile in condiliile stabilite prin

prezentul contract, care include in ordinea enumerdrii, urmdtoarele anexe:
a) Anexa nr. 1 Tarifele seviciului prestat, conform Ofertei financiare

depuse de prestator nr. COM/E 846116.12.2O19, inregistratd la

autoritatea contractantd cu nr. 183721 16.12.2019
b) Anexa nr. 2 Caietulde sarcinice a stat labaza demardriiprocedurii

7. Modalitate de platd
7.1 Valoarea totald a prestaliei pe durata unei luni se va pldti lunar de

cdtre achizitor cu ordin de platd, pe baza facturii fiscale emise de prestator
gi a procesului-verbal de recep(ie a serviciului prestat anexat la facturd.

7.2 Plata se va efectua in termen de 30 de zile de la data primirii
facturiide plat5.

8. Obligatiile prestatorului
8.1 Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevdzute Tn

anexa nr. 2 la contract cu profesionalismul 9i promptitudinea cuvenite.
8.2 Prestatorul se obligd sd asigure resursele umane pentru ducerea

la indeplinire a prezentului contract.
8.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru

serviciilor, este rdspunzitor at6t de siguranla tuturor o
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metodelor de prestare utilizate, c6t si de calificarea personalului folosit pe

toatd durata contractului.
8.4 Curdlenia in spaliile cu destinalie speciald (sdli de echipamente

de calcul, sdli de echipamente electrice, casierii, arhivd, magazii, etc.) se va
efectua in timpul programului de lucru al achizitorului, in baza unor
reglementdri speciale, doar la solicitarea acestuia, stabilindu-se durata,
condiliile de execufie si de proteclie necesare.

8.5 Personalul angajat al prestatorului care va efectua serviciile de
curSlenie va depozita degeurile in mod selectiv, pe urmdtoarele categorii:

1) degeuri de hdrtie gi carton;
2) degeuri de metal si plastic;
3) degeuri de sticlS.

9. Obliga{iile achizitorului
9.1 Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia prestatorului toate

materialele necesare realizdrii obiectului contractului.
9.2 Achizitorul va prezenta prestatorului, la sfArgitul fiecdrei luni, figa

de prezen(d a personalului angajat al prestatorului.

10. Receplie gi verificdri
10.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor

pentru a stabili conformitatea lor cu cerinlele achizitorului.
10.2Dacd prestatorul nu se prezintd la data 9i locul stabilit, achizitorul

poate incepe efectuarea verificirilor care se vor considera a fi efectuate in
prezenla prestatorului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

1 0.3 Operaliunile recepliei implicS:
. identificarea serviciilor prestate;
. constatarea eventualelor neconcordanfe a presta[iilor fa(a de

cerinlele achizitorului;
. constatarea eventualelor deficienle.

10.4Operaliunile precizate la art.10.3 fac obiectul unui raport intocmit
la fata locului de cdtre achizitor, semnat atAt de citre acesta cAt si de

i;

prestator. In cazul in care prestatorul refuzd si semneze raportul, se
menlioneazd acest fapt. O copie a raportului se va transmite prestatorului in
cel mult 5 zile de la data intocmirii.

l0.5Prestatorul are obligalia de a remedia deficienlele semnalate, in
termen de 10 zile de Ia data ludriila cunogtinld a raportuluiprevdzut la art.
10.4.

10.6Procesul-verbal de receplie a serviciilor prestate va fi semnat de
cdtre achizitor, sub rezerva remedierii tuturor deficientelor/ neconcordantelor
constatate.

11. Aj ustarea prelului contractul ui
11.1 Pentru serviciile prestate, pla{ile datorate de achizitor

prestatorului sunt tarifele men{ionate in Anexa nr. 1 la prezentul contract.
11.2 Pre(ul contractului poate fi ajustat numai in cazul in care au

loc modificdri ale valorilor bugetare alocate prin bugetul anului 2
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mOdifiCdri legislative al cdror efect se reflecti in cregterea sau diminuarea
cneltuielilor pe baza carora s-a fundamentat prelul contractului.

12. Amendamente
1 2.1 Pirlile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului,

de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adilional, numai in
cazul apariliei unor circumstanle care lezeazd interesele comerciale legitime
ale acestora gi care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului.

13. Cesiunea contractului
l3.lPrestatorul are obligalia de a nu transfera total sau pa(ial

obligaliile sale asumate prin contract, fird sd oblini in prealabil acordul scris
al achizitorului.

13.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate
privind obligaliile asumate prin prezentul contract.

14. incetarea contractului
14.1incetarea contractului este posibild in urmdtoarele situalii:
a) La data scadentS, sau;
b) Prin acordul pd(ilor.

15. Rezilierea contractului
l5.l Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de

cdtre una dintre pd(i dd dreptul pd(ii lezate de a cere rezilierea contractului
gi de a pretinde plata de daune-interese.

l5.2Achizitorul igi rezervd dreptul de a denun[a unilateral contractul
de servicii, in cel mult 30 de zile de la aparilia unor circumstanle care nu au
putut fi prevdzute la data incheierii contractului 9i care conduc la modificarea
clauzelor contractuale in aga mdsurd incAt indeplinirea contractului respectiv
ar fi contrard interesului public.

16. Forla maiord
16.1For(a majord este constatatd de o autoritate competentd.
16.2Forla majord exonereazd p5(ile contractante de Indeplinirea

obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toatd perioada in care
aceasta acJioneazd.

l6.3indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acfiune
a fo(ei majore, dar fdri a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd(ilor pAnd

la aparitia acesteia.
16.4Partea contractantd care invocd fo(a majord are obligafia de a

notifica celeilalte pdr{i, imediat si in mod complet, producerea acesteia gi de
a lua orice mSsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii consecinlelor.

16.5Dacd fo(a majord aclioneazd sau se estimeazd cd va acliona o
perioadd mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice
celeilalte p}(i incetarea de plin drept a prezentului contract, fdrd ca vreuna
dintre pd(i sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

17. Solulionarea litigiilor
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lT.l Achizttorul 9i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva
pe cale amiabild, prin tratative directe, orice neinlelegere care se poate ivi
intre ei in cadrul sau in legdturd cu indeplinirea contractului.

17.ZDacd, dupd 30 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul 9i
prestatorul nu reugesc sa rezolve in mod amiabil o divergenld contractuald
survenitd, fiecare parte poate solicita ca disputa s5 fie solulionatd de cdtre
instan[ele judecdtoresti competente din Rom6nia.

18. Limba care guverneazd contractul
18.1 Limba care guverneazd contractul este limba rom6ni.
19. Comunicdri
(1) Orice comunicare intre pd(i, referitoare la indeplinirea prezentului

contract, trebuie sd fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul

transmiterii, cdt si in momentul primirii.
19.1 (1) Comunicdrile intre pd(i se pot face gi prin telefon, telegramd,

telex, fax sau e-mail cu condilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
(2) Comunicdrile verbale nu se iau in considerare de nici una din pi(i,

dacd nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitd(ile prevdzute la
aliniatul 1.

20. Legea aplicabild contractului
20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

P5(ile au inleles sd incheie azi 17.12.20'19 prezentul contract in 2
(doud) exemplare originale, cdte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

lnstitufia Prefectului - Judetul Bragov
pPr

Folea Ad

Serviciu
Popa

Verificarea legalit
Liliana SOLOVA

PRESTAT R,

6olE{c)

\oo\ -*"ry
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Anexa nr. I
la contractul de prestare de servicii nr. 18456 din 17.12.2O19

Tarifele serviciu I ui prestat
Tabel

Nr.
crt.

Denum ire
locafie Adresa

Nr. personal
angajat al

prestatorului

Tarif
(lei/luni

fdri
TVA)

Valoare
(lei/luni

fird
TVA)

Nr.
luni

Total
valoare
(lei firi

TVA)

0 1 2 3 4 5=3x4 6 7=5x6

1 Sediul
serviciilor
publice
com un itare
din
subordinea
institu!iei
prefectului

Braqov, str.
Turnului,
nr. 13

3.251,00 6,502,00 12 78.024,00

Total valoare: 78.024.OO
Total valoare TVA: 14.824.56

Total de platii: 92.848.56
Fonduri asigurate pentru primele 3 luni ale anului 2020 23.212.14

Diferenti de asigurat prin bugetul anului 2019 69.636.42
ACHIZITOR,

lnstitufia Prefectului - Judeful Bragov

p. Prefect,

Folea Ad

Serviciu

PRESTATOR,

Lucia POPPopa Dana

Verificarea legali

Liliana SOLOVCbT

intocmit,

Director economic,

Fr6ncu na

C


