nr.

CONTRACT DE SERVICn
data
2017

A R T . 1. P A R T I C O N T R A C T A N T E
JUDEJUL SALAJ, cu sediul m Zalau, P-^a 1 Decembrie 1918 nr. 12, telefon 0260614120,
fax
0260-661097,
cod
fiscal
nr.
4494764,
cont
RO43TREZ24A510103203030Xreprezentat prin Pre§edintele Consiliului Judetean Salaj Tiberiu Marc §i Maru§ca Leontina Lucica - director executiv, in calitate de achizitor, pe de o
parte
§i
, cu sediul social in
, str.
, nr.
telefon/fax:
, numar de
inmatriculare
, cod fiscal
, cont de trezorerie nr.
deschis la Trezoreria
, reprezentata
prin
, avand func1;ia de
, in calitate de
Prestator, pe de alta parte.

A R T . 2. DEFINITII
2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati 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. pretul contractului - pre^ul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrals §i corespunzatoare a tuturor obliga^iilor asumate prin
.contract;
d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
e. forfa majora - un eveniment mai presus de controlul parjilor, care nu se datoreaza
gre§elii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului §i care
face imposibila executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolu^ii, incendii, inunda^ii sau orice alte catastrofe naturale, restric|ii
aparute ca urmare a unci carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enun|iativa. Nu
este considerat for^a majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga^iilor uneia din pai-fi;
f zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
A R T . 3. I N T E R P R E T A R E
3.1. In prezentul contract, cu excep^ia unci prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural §i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca
nu se specifica in mod diferit.
A R T . 4. O B I E C T U L C O N T R A C T U L U I
4.1. Obiectul contractului este: "Servicii de toaletizare pentru Castrul Roman
Porolissum, respectiv curfi interioare aferente cladirilor definute de Consiliul Judetean S
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de toaletizare pentru Castrul Roman
Porolissum, respectiv curji interioare aferente cladirilor definute de Consiliul Judetean Salaj, in
perioada convenita §i in conformitate cu obliga^iile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile prestate.
A R T . 5. P R E J U L C O N T R A C T U L U I
5.1. Valoarea maxima estimata a serviciilor prestate este de
lei fara
T V A la care se adauga T V A in valoare de
lei, iar valoarea totala a
contractului este de
lei si se compune din:
a) Servicii de cosire vegetatie ierboasa pentru:
Imprejmuire Castrul Roman Porolissum
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200.00.0.00 mp : 100 X
lei fara TVA/100 mp'=
lei fara TVA
Curte interioara Mina Sarma§ag
2.850,00 mp:100 x
lei fara TVA/100 mp = ^
lei fara TVA
Curte interioara Salcamilor nr. 1
10.465,00 mp:100 x
lei fara TVA/100 mp =
lei fara T V A
Curte interioara Strada Kossuth
340,00 mp: 100 x
lei fara TVA/100 mp =
lei fara T V A
Monument Mihai Viteazul
2.600,00 mp:100 x
lei fara TVA/100 mp =
lei fara T V A
b) Servicii de defrisare manuala a suprafetelor fara scoatere cioate din interiorul
Castrului Roman Porolissum
33.333,33 mp: 100 x
lei fara TVA/100 mp =
lei fara TVA
c) Servicii de tocare crengi si spini din interiorul Castrului Roman Porolissum
89,63 ore tocare x
lei fara TVA/ora tocare =
lei fara TVA.
A R T . 6. D U R A T A C O N T R A C T U L U I
6.1. Durata contractului este de maxim 4 luni de la data semnarii contractului cu
posibilitate de prelungire in functie de conditiile climatice.
6.2. Serviciile de toaletizare vor incepe de la data emiterii Ordinului de incepere pentru
servicii, cu respectarea conditiilor specificate in caietul de sarcini.
A R T . 7. D O C U M E N T E L E C O N T R A C T U L U I
Documentele contractului sunt:
a) Oferta de pret incarcata pe SEAP;
b) Caietul de sarcini.
A R T . 8. O B L I G A T I I L E P R I N C I P A L E A L E P R E S T A T O R U L U I
8.1. Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de toaletizare pentru Castrul Roman
Porolissum, respectiv cur|i interioare aferente cladirilor de^inute de Consiliul Judetean Salaj, in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, la standardele §i/sau performan|ele prezentate
in caietul de sarcini, anexa la contract.
8.2. Prestatorul se obliga sa asigure serviciile de toaletizare specificate la art. 8.2.1, 8.2.2.
si 8.2.3.
8.2.1. Serviciile de cosire vegetable ierboasa
- cosirea mecanica a vegetatiei ierboase §i strangerea in gramezi, cu grebla, in zona de lucru;
- asigurarea transportului si descarcarea degeurilor rezultate in locuri special amenajate pentru a
putea fi predate firmei de salubritate.
8.2.2. Servicii de defri§are manuala a suprafetelor fara scoatere cioate
- taierea arbustilor/spiniior cu fierastraul electric sau cu drujba;
- asigurarea transportului si descarcarea de§!eurilor rezultate in locuri special amenajate pentru a'-,
putea fi predate firmei de salubritate.
8.2.3. Servicii de tocare crengi §i spini cu ajutorul unui tocator.
8.3. Prestatorul se obliga sa asigure pentru serviciile de toaletizare urmatorul proces de
munca: verificarea terenului pentru indepartarea obiectelor ce pot deteriora coasa sau ma§ina de
tuns, pregatirea coaselor §i alimentarea maginii cu carburant §i lubrefiant, verificarea starii
tehnice, tunderea (cosirea) propriu-zisa, strangerea in gramezi, incarcarea in mijlocul de
transport, transportul in vederea eliminarii finale a de§eurilor vegetale rezultate in urma cosirii.
8.4. Prestatorul este obUgat sa presteze serviciile specifice pe intreaga suprafata a zonelor
cuprinse in Anexa nr.l la caietul de sarcini.
8.5. Prestatorul are obliga^ia de a presta' serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul §i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. Pentru realizarea activitatii
este necesar ca prestatorul sa fie specializat si sa aiba in structura sa personal cu pregatire
profesionala si calificare corespunzatoare pentru indeplinirea contractului.
8.6. Prestatorul este obligat sa incheie contracte de salubritate pentru transportul
reziduurilor cu operatorul licentiat care opereaza la locurile unde se executa cosirea. Aceste
costuri vor fi incluse in structura pretului ofertat pentru fiecare tip de serviciu.
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Cheltuielile cu transportul pentru aprovizionarea cu materiale si transportul personalului,
sculelor si materialelor la amplasamente trebuie sa fie incluse in pretul unitar stabilit pentru
fiecare tip de serviciu.
8.7. Pentru serviciile prestate se va intocmi un proces-verbal de constatare care va fi
semnat de prestator §i confirmat de achizitor, in care se vor consemna serviciilor efectuate: cosire
vegetable ierboasa, defrisare manuala a suprafetelor fara scoatere cioate sau tocare crengi si spini.
8.8. Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce
priveste protectia mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului "poluatorul
plateste". In situatia oricarui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu
(angajat/colaborator al prestatorului) , acesta va fi considerat "poluator". Achizitorul va fi
informat despre orice eveniment de mediu produs in locatiile proprii in timpul executarii
contractului. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor conform caietului
de sarcini. Totodata, este raspunzator atat de siguran^a tuturor opera|iunilor §i metodelor de
prestare utilizate, cat §i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
8.9. Prestatorul are obligatia de a evita orice agresiune asupra mediului prin poluarea
apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau ahe materiale periculoase, prin depasiri
ale nivelului de zgomot admis.
8.10. Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclama^ii §i ac^iuni in justi^ie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate;
b) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente, cu excep^ia situafiei
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.
8.11. Prestatorul raspunde de realizarea managementului calitatii la nivelul postului
ocupat. Societatea prestatoare este responsabila cu asigurarea tuturor masurilor privind protectia
•ajiuncii si a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pentru personalul prestator.
Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, avand intreaga
responsabilitate pentru orice fel' de eveniment de munca la care este supus personalul
prestatorului sau pe care prestatorul i l genereaza urmare a activitatii desfasurate in baza
contractului.
A R T . 9. O B L I G A T H L E PRINCIPALE A L E A C H I Z I T O R U L U I
9.1. Achizitorul are obligatia de a verifica modul de efectuare a serviciilor si de a intocmi
rapoarte de constatare, confirmate si de prestator, privind cantitatea si calitatea serviciilor.
9.2. Achizitorul se obliga sa respecte termenele de plata prevazute in contract.
ART.IO. M O D A L I T A T I D E P L A T A
10.1. Prestatorul are obligatia de a emite factura numai dupa intocmirea procesului verbal
de receptie §i acceptarea de catre achizitor a serviciilor prestate.
10.2 Achizitorul are obligatia de a plati contravaloarea facturii emise intr-un termen de
eel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii insotita de procesul verbal de
receptie si acceptare de catre achizitor a serviciilor prestate.
A R T . l l . GARANTII
11.1. Prestatorul raspunde pentru calitatea serviciilor prestate.
11.2. Prestatorul garanteaza ca serviciile care fac obiectul prezentului contract sunt in
concordanta cu standardele de calitate in vigoare.
ART.12.
SANCJIUNI
PENTRU
NEINDEPLINIREA
CULPABILA A
OBLIGATHLOR
12.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reu§este sa i§i indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a percepe majorari de intarziere in
cuantum de 0,1% pe zi de intarziere din valoarea contractului.
12.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit, prestatorul are
dreptul de a percepe majorari de intarziere in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere din valoarea
facturilor neachitate, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei.
A R T . 13. RECEPTEE §1VERIFICARI
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13.1. Serviciile se considera corespunzatoare din punct de vedere al calitatii daca au fost
executate corect, in conformitate cu procesele de munca descrise §i daca de§eurile au fost ridicate
in totalitate.
13.2. Cantitatea lunara, rezultata din activitatile si executarea serviciilor specifice
zonelor verzi vor fi confirmate de catre achizitor pe baza situatiei de lucrari lunare.
13.3. Verificarea, controlul si receptia serviicilor se va face de catre delegatul
Achizitorului, impreuna cu delegatul contractantului.
13.4. La finalizarea unei comenzi se va intocmi o situatie de plata pe baza Devizului de
lucrari prezentat si a programului de servicii emis de Achizitor
13.5. Achizitorul va verifica modul de efectuare a serviciilor si va intocmi rapoarte de
constatare, confirmate si de prestator, privind cantitatea si calitatea serviciilor.
13.6. La sfarsitul fiecarei luni se va intocmi un proces-verbal de receptie, semnat de
ambele parti, care cuprinde §i constatarile privind calitatea serviciilor prestate.
13.7. Prestatorul de servicii raspunde si garanteaza material si financiar buna desfasurare
a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.
A R T . 14. CESIUNEA
Prestatorul are obUga|ia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract.
ART.15. SUSPENDAREA C O N T R A C T U L U I
15.1. In cazul in care intervin situatii pentru care nici Achizitorul §i nici Prestatorul nu
sunt responsabile §i care fac imposibila prestarea serviciilor in continuare de catre Prestator, total
sau partial, Prestatorul va notifica Achizitorul in eel mai scurt tunp cu privire la aceste situatii.
ART.16. R E Z I L I E R E A C O N T R A C T U L U I
16.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti
da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii §i de a pretinde plata
de daune interese.
16.2. Achizitorul i§i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de
prestari servicii, in eel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului §i care conduc la modificarea clauzelor contractuale in
a§a masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
ART.17. I N C E T A R E A C O N T R A C T U L U I
17.1. Contractul inceteaza de drept, fara interventia instantelor de judecata in urmatoarele
cazuri:
a) acordul scris al Partilor;
b) expirarea termenului pentru care a fost incheiat;
c) rezilierea pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor, cu plata de daune interese in
conditiile stabilite de instantele judecatore§ti;
d) interventia unui caz de Porta Majora
e) in conditiile art. 123 din Legea nr. 85/2014;
f) denuntarea unilaterala de catre Achizitor in urmatoarele cazuri:
-imposibilitatea continuarii relatiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30
(treizeci) de zile;
-incetarea, din orice motiv, a Contractului de Servicii, motiv de incetare care poate fi
invocat exclusiv de catre Achizitor.
17.2. Incetarea din orice motiv a Contractului nu afecteaza in vreun mod drepturile §i
obligatiile contractuale ale Partilor anterioare datei incetarii.
A R T 18. N U L I T A T E A
In cazul in care se stabile§te ca orice termen, conditie sau prevedere inclusa in Contract
este nula, ilegala sau inaplicabila in orice fel, respectivul termen, conditie sau prevedere nu va
afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte parti ale Contractului.
ART.19. C L A U Z E F I N A L E
19.1. Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai prin act aditional incheiat
intre partile contractante.
VIZAT JURIDIC,
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19.2. Prezentul contract, impreuna cu modificarile §i anexele sale, reprezinta voin|a
par|ilor §i constituie singurul instrument juridic probant pentru solutionarea eventualelor
nein|elegeri intre parfi pe cale amiabila.
19.3. In cazul in care solu^ionarea nein^elegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele
vor fi solu^ionate de instantele judecatore§ti competente.
A R T 20. L I M B A C O N T R A C T U L U I
Limba Contractului este limba romana.
A R T 21. L E G E A A P L I C A B I L A C O N T R A C T U L U I
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
2017, prezentul contract in 4 (patru)
Parjile au inteles sa incheie astazi.
exemplare, unul pentru Prestator §i 3 (trei) pentru Achizitor.
ACHIZITOR,
JUDETUL SALAJ

PRESTATOR,
S.R.L.

S.C.
PRE§EDINTELE
CONSILIULUI J U D E T E A N
Marc Tiberiu

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR EXECUTIV,
Maru§ca Leontina - Lucica

V I Z A T JURIDIC,
Cuzdriorean Adrian-Cosmin
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