CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr.

din

2017

PARTILE CONTRACTANTE
JUDEJUL SALAJ cu sediul in Zalau, P-^a 1 Decembrie 1918 nr. 12, telefon 0260614120, fax 0260-661097, cod fiscal nr.4494764, avand contul nr.
deschis
la Trezoreria Zalau, reprezentata prin Tiberiu Marc - pre§edintele Consiliului Judetean Salaj
§i Maru$ca Leontina Lucica - director executiv, in calitate de achizitory pe de o parte
SC
SRL, cu sediul in
, Str.
, nr.
,
bl. _ ,
ap.
jude^ul
, tel.
, CUI:
inregistrata la Registrul
Comertului sub numarul
, avand contul nr.
deschis la Trezoreria
Zalau, reprezentata prin administrator
, in calitate de prestator, pe de alta parte.
ART. 1 DEFINIJII
in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretaji astfel:
a. contract - prezentul contract $i toate anexele sale;
b. achizitor §i prestator - parjile contractante, a§a cum sunt acestea numite in
prezentul contract;
c. preful contractului - pre^ul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integraia §i corespunzatoare a tuturor obliga^iilor asumate
prin contract;
d. servicii - activita^ile a caror prestare face obiectul contractului;
Q.forfa majora ~ un eveniment mai presus de controlul par^ilor, care nu se datoreaza
gre^elii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului §i
care face imposibiia executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolu^ii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unci carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enun^iativa. N u este considerat forja majora un eveniment asemenea celor de
mai sus care, ^ a a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obliga^iilor uneia din parji;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
ART. 2.0BIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prezentul contract are ca obiect prestarea de: ^^ServicH de legare $i arhivare dosare
ART. 3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea estimata a contractului este de
lei la care se adauga TVA-ul in valoare
de
lei, cu incadrarea presta^iilor in tariful de:
- legal 5i compactat dosar
lei & a TVA/dosar
- inventariat §i arhivat dosar
lei fara TVA/dosar
3.2. Valoarea contractului ramane neschimbata pe toata perioada deruiarii acestuia.
ART.4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Termenul de prestare a serviciului este de 2 luni de la semnarea contractului.
ART.5. D O C U M E N T E L E CONTRACTULUI
5.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) Oferta de pre^ incarcata in SEAP
b) Caietul de sarcini.
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ART.6. O B L I G A T I I L E P R E S T A T O R U L U I

6.1. a) Prestatorul se obliga sa presteze Serviciile in conformitate cu prevederile prezentului
Contract §i ale Caietului de sarcini.
b) Prestatorul se obligS sa respecte termenele de realizare a seviciilor angajate prin
prezentul contract §1 sS raspunda fa^a de achizitor pentru calitatea serviciilor prestate.
c) Prestatorul se obliga sa respecte prevederile actelor normative in vigoare (standarde,
normative, regulamente, etc.).
6.2. Prestatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea §1 sa nu comunice nici macar
partial informatii de orice natura fumizate de catre achizitor fara acordul prealabil al acestuia.
In caz de reziliere a prezentului contract, prestatorul se angajeaza sa nu faca in nici o
imprejurare uz de informatiile din documentele fumizate de acesta §i sa pastreze totala
confidentialitate asupra lor, cu exceptia solicitarilor adresate de catre organele de cercetare
penaia sau de catre instantele judecatore§ti.
6.3. Difuzarea de date sau scoaterea din locurile de pastrare a acestor documente este
interzisa de lege.
6.4. Personalul firmei prestatoare de servicii trebuie sa respecte intocmai prevederile legale
privind lucrul cu documente §i va semna un Angajament de confidentiaUtate cu Achizitorul.
Incaicarea acestor prevederi se sanctioneaza conform capitolului V I din legea Arhivelor
Nationale nr. 16 din 9 aprilie 1996 §i a Codului Penal al Romaniei. Personalul firmei
prestatoare trebuie sa respecte intocmai prevederile Regulamentului de ordine interioara a
Consiliului Judetean Salaj §1 programul de lucru al acestuia. Aceste precizari vor fi prelucrate
sub semnatura la inceputul activitatilor de prestari servicii.
6.5. Prestatorul va inainta Achizitorului un tabel cu personalul lucrator, seria Cartii de
Identitate §i CNP, autentificat prin ^tampila $i semnatura de firma prestatoare.
6.6. Prestatorul se angajeaza sa asigure personal competent necesar pentru prestarea
serviciilor care fac obiectul prezentului contract.
A R T . 7. O B L I G A T I I L E A C H I Z I T O R U L U I

7.1. Achizitorul va asigura locul desfasurarii serviciilor, respectiv: lucrarile de legare §i
arhivare, in principiu constituirea dosarelor se va desfa§ura in depozitul de arhiva 51 in
incaperile compartimentelor creatoare de documente.
7.2. Achizitorul se obliga sS plateasca pretul catre Prestator in termen de 30 de zile de la
acceptarea facturii conform celor precizate la art.3 din prezentul contract. Factura va fi
insotita de procesul verbal de receptie cantitativa §i calitativa a serviciilor prestate.
7.3. Daca Achizitorul nu achita facturile o perioada mai mare de 30 de zile de la expirarea
termenului de scadenta prevazut la art. 7.2, Prestatorul are dreptul de a suspenda prestarea
Serviciilor. Imediat ce Achizitorul achita factura, Prestatorul va relua prestarea Serviciilor in
eel mai scurt timp posibil.
ART.8.

SANCTIUNI

PENTRU

NEINDEFLINIREA

CULPABILA

A

OBLIGAJIILOR

8.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu respecta termenul de prestare a
serviciilor, achizitorul va percepe majorari de intarziere in cuantum de 0,1 % din valoarea
contractului, pentru fiecare zi de intarziere.
8.2. Daca achizitorul i nu achita facturile in termenul convenit intre parti, prestatorul are dreptu! de
a sista prestarea serviciilor §i de a percepe majorari de intarziere in cuantum de 0,1 % din valoarea
facturii neachitate pentru fiecare zi de intarziere.
8.3. Imediat ce achizitorul achita factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in eel mai
scurt timp posibil.
8.4. Nerespectarea grava a obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre oricare din
parti atrage rezilierea de drept a contractului ^ i da dreptul de a pretinde plata de dauneinterese.
VIZATJURIDIC,
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8.5. Achizitorul 151 rezervS dreptul de a renun^a oricand la contract, printr-o notificare scrisS
adresata prestatorului, i M nici o compensatie, daca acesta din urma este supus procedurii
insolvabilitatii, cu condi^ia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la ac^iune
sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
ART.9. GARANTII
9.1. Prestatorul SC
SRL rSspunde penlru calitatea serviciilor prestate
9.2. Prestatorul garanteazS ca serviciile prestate sunt in concordan^a cu actele normative in vigoare.
ART.IO. MODALITAJI DE PLATA
10.1. Achizitorul are obliga^ia de a piati contravaloarea facturii emise de catre prestator
pentru serviciile prestate, intr-un termen de eel mult 30 de zile calendaristice de la data
primirii facturii. Emiterea facturilor de catre prestator §i plata acestora de catre achizitor se
face pe baza procesului verbal de receptie cantitativa §i calitativa a serviciilor prestate.
ART. 11. F O R J A MAJORA
11.1. For^a Majora exonereaza Pariile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toata perioada in care aceasta ac^ioneaza.
11.2. Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a Forjei Majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce l i se cuveneau Parfilor pana la apari^ia acesteia.
11.3. Partea care invoca Forja Majora are obligatia de a notifica celeilalte Par^i, imediat §i in
mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care i i stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
11.4. Partea care invoca forfa majora are obliga^ia de a notifica celeilalte parfi incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
11.5. Daca For^a Majora ac^ioneaza sau se estimeaza ca va ac^iona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare Parte are dreptul sa notifice celeilalte Par^i incetarea de plin drept a Contractului,
fara ca vreuna dintre Par^i sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
ART.12. INCETAREA CONTRACTULUI
12.1. Prezentul Contract inceteaza la expirarea termenului pentru care a fost incheiat.
Prezentul Contract inceteaza inainte de termen:
(a) prin acordul scris al Par^ilor;
(b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabiia a obligatiilor cu plata de daune interese;
(c) interven^ia unui caz de For^a Majora;
(d) in caz de deschidere a procedurii insolven^ei Proiectantului;
(e) in conditiile art. 123 din Legea nr. 85/2014;
(f) Cesionarea drepturilor ?i obligatiilor ce decurg din prezentul contract fara acordul
prealabil al celeilalte parji contractante.
12.2. Incetarea, din orice motiv, a Contractului nu afecteaza in vreun mod drepturile §i
obligatiile contractuale ale Parjilor anterioare datei incetarii.
12.3. Rezilierea contractului se comunica in scris cu 2 zile inainte.
a) In cazul rezilierii contractului, achizitorul va calcula eventualele majorari, dupa
care se vor stabili sumele ce trebuiesc piatite in conformitate cu prevederile contractuale.
b) Rezilierea contractului din vina prestatorului duce §1 la plata de catre acesta a
daunelor pricinuite (diferenta de pret 1^ un nou contract, cheltuielile efectuate pe perioada
dintre momentul incetarii deruiarii contractului §i incheierea unui nou contract).
ART.13. SOLUTIONAREALITIGIILOR
13.1. Achizitorul §i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabiia.
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prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
13.2. Daca, dupa 5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul §i prestatorul nu reu§esc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatore§ti competente.
ART.14. AMENDAMENTE L A CONTRACT
14.1. 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 legitime ale acestora §i care nu au putut fi prevazute la
data incheierii contractului.
ART.15. Limba Contractului
15.1. Limba Contractului este limba romana.
ART. 16. Comunicari
16.1. (1) Orice comunicare dintre Parti, referitoare la indeplinirea Contractului, trebuie sa fie
transmisa in scris, cu confirmare de primire, §i produce efecte de la momentul primirii de
catre destinatar.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat §1 in
momentul primirii.
16.2. Comunicarile intre Parti se pot face §i prin telefon, fax sau e-mail, cu condi^ia
confirmarii in scris a primirii comimicarii.
ART.17. Legea aplicabilS Contractului
17.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie astazi,
, prezentul contract in 4 exemplare, trei
exemplare pentru achizitor §1 unui pentru prestator.

ACHIZITOR,
JUDEJUL SALAJ

PRESTATOR,
SC

PRE§EDINTELE
CONSILIULUI JUDETEAN
Marc Tiberiu

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR EXECUTIV,
Maru^ca Leontina Lucica

VIZAT JURIDIC,
Cuzdriorean Adrian-Cosmin
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SRL

