Contract de servicii

nr.

1300 106.05.2019

PIrf ile contractante
In temeiul Legii nr' 98/2016 privind achiziliile publice, s-a incheiat
prezentul contract de prestare
servicii,
1.

A'

de

intre

Scoala Gimnaziala Nr.81 , cu sediul in Bucuresti, str.Nerva
Traian , nr.33, sector 3, cod fiscal
32578712, tellfax 021326 32 20, cont trezorerie Ro25TREZ}4E65030120630lX
deschis la Trezoreria
Sector 3, reprezentatd prin Badea Gheorghita, avand
functia de Director, chiriac Ancuta av6nd funclia de
Contabil, in calitate de achizitor, pe de o parte
qi

B' sc

MATY GLoBAL sRL, cu sediul social in Bucurestii,
Str. Rasinari, Nr.4A, Sector 3, inregistrata la
Registrul comertului Bucuresti sub nr. J4ol2o1g2l2oo7,
Ro 22647904,telefon: 0211345.56.16;

0723027773, cont Trezorerie RO05TREZ7o25069xxx00868l
deschis la Trezoreria sect.2 Bucuresti,
Administrator, in calitate de prestator,

reprezentata legalprin GRISTACHE DRAGos,
avand func(ia de
pe de alti parte.

DeJinilii
2.1 -inprezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati
astfel:
a. contrqct - reprezintd prezentur contract qi toate
Aneiere sare.
b'achizitor si prestator - pdrtile contractante, aga cum sunt
acestea numite
c'prelul contractului - preful pl6tibil prestaiorului de c6tre achizitor,in prezentul contract;
tn baza contractului, pentru
indeplinirea integrald 9i corespun zdtoare a tuturor obligafiilor
asumate prin contract;
d. servicii - activitdti a c6ror prestare fac obiect
al contiactului;
e' produse - echipamentele, maginile, utilajele,
piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract gi pe care prestatorul
are obliga{ia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f' forla maiord - un eveniment mai presus
de controlul partilor, care nu se datoreaza gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii
contractului qi care face imposibi16 executarea gi,
respectiv, ?ndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolu{ii, incerrdii,
inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute
ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiv6 ci enunciativ5. Nu
eite considerat for(d majora un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fdrd a ctea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea
obligafiilor uneia din p6(i;
j. zi - zi calendaristicd: an - 365 de zile2.

3. Obiectul principal al controctului
3'l - Prestatorul se obligd s[ execute servicii de catering, in conformitate cu obligaliile
asr-rmate prin
prezentul contract.
3'2 - conform adresei ASSMB 5721119.02.2019 depuse de ISMB, prestatorul de servicii
se obliga sa
prezinte zilnic documentele necesare in vederea efectuarii
ancheei alimentare.

4.

Prelul contractului

4.1 Prelul/ porfie convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de c6tre achizitor,
este de
15 lei/porfie copil inclusiv T.v.A. , din care T.V.A. O.i teilporfie copil, 13.76 lei/por(ie copil
ldr[
T.v.A. pentru desfrgurarea in bune condilii a activitdlii din Grddinila ScoliiGimnaziale Ni. giqp
4.2 - Prelul convenit pentru ?ndeplinirea contractului plAtibil prestatorului de cdtre achizitor este 180.000
lei inclusiv TVA, l65.l20leiexclusiv TVA, 14.880 TVA (serviciile catering).
Denumire servicii

Servicii de catering scoli /gradinite

4.4
5.

'

Num6r copii

120

Pre[ r-rnitar

Nr.luni/zile

/portie

lucratoare

t5

100

Pre(

I

total (lei)
80000

Achizitorul se obligd s6 plateascd pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

Durala contractului

5.1

-

5'2

-

Durata prezentului contract este pana la data semnarii pana la 31.12.2019.

Achizitorul poate prelungii contractul prin Act Aditional conform prevederilor art.6 alin.(3) din

HG.925/2006, cu modoficarile si completarile ulterioare , in conditiile exestentei resurselor financiare.
6. D oc umentele co ntracl ul ui

6.1. - Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini
- Detaliul de atribuire SICAP

Obligaliile principale ale prestatoralui
- Prestatorul se obligd si presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada convenita gi
in conformitate cu obliga{iile asumate, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
7.2 - Prestatorul se obligd sI presteze serviciile respectand legislatia in vigoare, la standardele gi/sau
performan[ele prezentate in oferta tehnica.
7.3 - Prestatorul se obligd s6 desprgubeascd achizitorul impotriva oric6ror:
i) reclamalii gi ac{iuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele
folosite pentru sau in leglturl cu serviciile prestate, gi
ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceplia situaliei in care o
astfel de incdlcare rezultd din respectarea clauzelor contractuale.
7.

7.1

8. Obligaliile principale ale outoritatii contractante
8.1 - Achizitorul se oblig[ sd recep{ioneze serviciile prestate in termenul convenit.
8.2 - Achizitorul se obligd sd plateascd pretul catre prestator in termen de 30 de zile de
facturilor catre acesta, cu conditia semnarii procesului verbal de receptie a prestarii serviciilor.

la emiterea

8.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de la expirarea perioadei prevazute
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaza factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

pentru neindeplinirea culpabild o obtigaliilor
9.1 - in cazulin care, din vina sa exclusivS, prestatorul nu reugegte s6-qi execute obliga{iile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pre{ul contractului, ca majorare de int6rziere, o sumd
echivalentd cu 0,15 Yol zi de intdrziere din plata neefectuatl dar nu mai mult decdt valoarea sumei datorate.
9, Sancliuni

9'2

-in cazul tn care achizitorul

nu onoreazd facturile in termen de 60 de zile de la expirarea
perioadei
prevazute' atunci acesta are obligafia de a pldti,
ca majorare de intarziere, o sumi echivale*t6 cu o cotd
de
0,15 yo / zi de intdrziere din plata neefectuatd.
9'3 - Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentul
contract de c6tre una dintre parfi, in mod culpabil,
dd dreptul pa(ii lezate de a considera contractul reziliatde
drept I de acere rezilie;;;;r;;;;rrll' o. u
pretinde plata de daune-interese.
9'4 - Achizitorul iqi tezervd dreptul de a denunta unilateral
contractul, printr-o notificare scrisd adresata
prestatorului, fari nici o compensa{ie, dacd acesta din urmd
dr faliment, cu condi[ia ca aceastd denun{are s6
nu prejudicieze sau s[ afecteze dreptul la acfiune sau desprgubire
pentru prestator. in acest.ur, p."riu,orrr
are dreptul de a pretinde numai plata corespunz6toare pentru partea
din contract indeplinita p6na la data
denunt6rii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Garanlia de bund execulie a contractului
l0.l- Nu este cazul.
I

l. Alte responsabilitdli

l1'l (l)

ale

prestatorului

Prestatorul are obligafia de a executa serviciile prevdzute in
contract cu profesionalismul gi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in
conformitate cu oferta sa.
(2) Prestatorul se obligr si suprave gheze prestarea serviciilor, sd asigure
resursete umane,
materialele, instala(iile, echipamentele gi orice alte asemenea,
fie de natur6 provizorie, fie definitiv[, cerute
de gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurrrii
acestora .rt. p."uuruti in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
11'2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu{ia serviciilor
in conformitate clauzele
contractuale' Totodat5, este rispunzdtor a$i de siguranla tuturor
operatiunilor gi metodelor de prestare
utilizate, c6t gi de calificarea personalului folosit pe toatl durata contractului.
I l'3 - Prestatorul are obligatia sa anunte, in cel mai scurt
timp, autoritatea contractanta in cazde insolventa
sau faliment.

Afte responsabilitdli ale achizitorului
-Achizitorul se obligr si pund la dispozilia prestatorului orice facilitdli gi/sau informa(ii pe care acesta
le-a cerut in oferta sa gi pe care le considerd necesare pentru
indeplinirea contractului.
12.

l2'l

gi veriJicdri
l3'l -Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor
cu cerintele contractuale.
13'2 - Verificdrile vor fi efectuate de c6tre achizitor prin reprezentanlii
sdi imputernicili la momentul
intocmirii Procesului-verbal de receptie servicii. Achizitorul are obligatia
de a notifica in scris prestatorului
identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop.
13. Receplie

/inoliTare, infirzieri, sistare
Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor in cel mai scurt
timp posibil de la data
semnari i contractulu i.
(2) in cazul in care achizitorul sufer6 intdrzieri gi/sau suportd costuri suplimentare,
datorate in
exclusivitate achizitorului, p64ile vor stabili de comun acord:
1

4. incepere,

l4.l ' (l)

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; gi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adduga la prelul
contractului.

l4'2 - (l) Serviciile prestate in baza contractului trebuie
finalizate
care se calculeazd de ra data inceperii prestirii
serviciiror.
!

'

in termenul convenit de parfi,

termen

care:
i) orice motive de intArziere, ce nu se datoreazd prestatorurui, sau
ii) alte circumstanfe neobignuite susceptibile J; ; surveni, altfel dec6t prin

(2)incazulin

incrlcarea contractului
de catre prestator, indreptE{esc prestatorul de a
solicita prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricarci faze.a acestora, atunci pa4ile
vor revizui]d. ,orrn acord, perioada de

prestare gi vor semna un act adilional.

l4'3 - Dacdpe parcursul indeplinirii contractului prestatorul
nu respectddata/perioadele de prestare, acesta
are obliga{ia de a notifica acest lucru, in timp
utii, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
se face cu acordul

p64ilor, prin act adilional.

l4'4 - in afara cazului in care achiziiorul

este de acord cu o prerungire a termenurui
de prestare, orice
intdrziere in indeplinirea contractului dr dreptul
achizitorului de a solicita penalit6li prestatorului.

Aj ustarea pret ului controct ul ui
l5'l - Pentru serviciile prestate, pl6lile datorate de achizitor prestatonrlui
sunt tarifele declarate in ofbrta
financiara, anexd la contract.
l5'2 - Pre(ul contractului este ferm in lei gi nu se actualize
azd,petoatd durata desfdqurlrii contractului.
1

5.

16, Subcontractanli

Nu este cazul.
17. Forlo majord
17 'l - Forfa majori este constatatd
de o autoritate competentd.
17'2 Fo(a majord exonereaza pa(ile contractante
de indeplinirea obliga[iilor asumate
contract, pe toatd perioada in care aceasta ac[ioneazd.

-

17'3

-

'5

-

prin prezentul

indeplinirea contractului va fi suspendatr in perioada
de ac(iune a forfei majore, dar {drd a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau p64iror p6n6 Ia aparilia
acesteia.
17'4 - Partea contractanta care invocd forfa
majord are obliga{ia de a notifica celeilalte parfi,
imediat gi in
mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri
care ii stau la dispozilie in vederea limitarii
consecinlelor.
17

Partea contractantd care invocb fo4a majord
are obligalia de

cauzei acesteia in maximum 15 zilede la incetare.

17'6

a notifica celeilalte

pi(i

incetarea

-

Dacd fo4a majori acfioneazd sau se estimeaza
ca va actiona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare
parte va avea dreptul sr notifice celeilalte pdrfi
incetarea de drept a prezentului contract, Idrd
ca vreuna din
p6(i sd poatd pretindd celeilalte daune-interese.
I 8. Sol ulionares

litigiilor
l8'l-Achizitorul gi prestatorul vordepunetoateeforturilepentru
arezolvapecaleamiabild,printratative
directe' orice nein(elegere sau disputd care se poate
ivi intre ei ?n cadrul sau in legrturd cu indeplinirea
contractului.
l8'2

-

l5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul
nu reugesc sd rezolve in
mod amiabil o divergenfa contractual6, fiecare poate
solicita ca disputa sd se solufi onezede cdtre instanlele
judecdtoregti din Rom6nia.
19.

DacS' dupa

Limba care guverneozd contractul
Limba care guverneazd contractur este rimba rom6n6.

l9.l -

20. Comunicdri

20'l - (l) orice
transmisd in scris.

comunicare intre pdrfi, referitoare la indeplinirea
prezentului contract, trebuie

s[ fir

(2) orice document scris trebuie inregistrat at6t
in momentur transmiterii, c6t gi in mome'tu
primirii.
20'2 - Comunicrrile intre pa(i se pot face gi prin
telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condifir
confirmirii in scris a primirii comunic[rii.
21. Legea aplicabitd contractului
21.1

-

contractul va fi interpretat conform regiror din Rom6nia.
P64ile au inteles

sd incheie azi 06.05.2019 prezentur contract ?n 3
pentru fiecare parte si un exemplar pentru
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.

(trei) exemprare, c6te

PRESTATOIT,
SC MATY GLOBAL SRL.

Badea Cheorghita

gntab

Chiri

cuf:t

Adnrinist

r.rnul

