Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Model contract de prestare servicii

nr.

data

În temeiul Ordinului 1284/2016 privind aprobarea modului de efectuare a achizitiilor in cadrul
proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat, s-a incheiat prin procedura de
achizitie directa, prezentul contract de inchiriere auto aferent implementării proiectul ”Fereastră
catre un viitor mai bun pe piața muncii” Cod proiect: 121709, Proiect cofinanțat prin
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, denumit în continuare “Contractul”
1. Părţile contractante
între
Tiger Security Services S.A., cu sediul în Bucuresti, Str. Soldat Ghita Serban nr. 47-53, sector 3,
judeþul Bucuresti, cod postal 031615, România înregistrată la registrul comerţului, sub numărul
J40/7680/2014, cod fiscal 33326284, telefon 0762231149 / 0212532701, reprezentată legal prin
domnul Cosmin Silviu Bagiac, în calitate de Administrator, în calitate de Achizitor, pe de o parte
şi
…………………………. cu sediul in Str. ……………………, nr. ……….., bl. …….., sc. ……, ap.
…….., ……………., jud. ………………., telefon/fax ………………, număr de înmatriculare
…………………. cod fiscal ……………, cont …………………… reprezentată prin
………………………………., in calitate de administrator, în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în
perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de
naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
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h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, 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;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. Furnizorul se obligă să presteze servicii inchiriere auto în perioada Iulie 2018 - Decembrie
2019, in conditiile convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de furnizare servicii inchiriere auto.
4.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil
furnizorului de către Achizitor conform termenului de livrare stabilit, este de 80032 lei, fara TVA nu
mai mult de 7216 lei fără TVA / lună, pentru fiecare mașină. Contractul va cuprinde un maxim de
488 zile de folosinta.
4.4. Pretul final lunar se va stabili in functie de numarul de zile de folosinta a autoturismului,
conform anexei nr. 1, la prezentul contract.
4.5 La emiterea facturii se va avea în vedere graficul de deplasări al Achizitorului, document
prezentat la semnarea contractului de achiziție. Orice actualizare a acestui grafic va fi comunicată
Furnizorului în timp util pentru a putea presta serviciile de închirere în condițiile stabilite.
4.6 Pentru perioadele în care Achizitorul necesită folosirea unui autovehicul pentru mai mult de 22
de zile pe luna, Furnizorul va asigura un al doilea autovehicul.
4.7 Furnizorul va permite Achizitorului sa ramana in posesia autoturismului si pe perioada de
weekend, cu mentiunea ca cel din urma nu va parcurge mai mult de 10 km/weekend. In aceasta
limita Furnizorul nu are pretentii financiare.
4.8 Personalul din cadrul proiectului se va deplasa în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, în
vederea derulării activităților ”Fereastra catre un viitor mai bun pe piata muncii” Cod proiect:
121709, iar zonele vizate sunt pe raza județelor Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita,
Prahova, Teleorman, pe drumuri asfaltate în totalitate.
5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este de maxim 18 luni, adică de la data semnarii lui până la
12.12.2019.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
6. Documentele contractului
6.1 Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) nota justificativa;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) grafic nevoie prestare.
7. Obligaţiile si drepturile principale ale achizitorului
7.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
7.2 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în termenul convenit.
7.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către furnizor în termen de maxim 40 de zile
lucratoare de la receptionarea facturii.
7.4 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile, furnizorul va relua livrarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
7.5 Sa foloseasca autovehiculele conform destinatiei si in conditiile stabilite de catre producator
si cu grija unui bun proprietar si sasa pastreze integritatea autovehiculelor, sa le intretina in mod
corespunzator, sa nu le strice, deterioreze sau degradeze. Eventualele stricaciuni provocate
autoturismelor vor fi facturate separate si se vor consemna in Procesul Verbal de predare de la
inchiderea contractului
7.6 Sa plateasca toate cheltuielile auxiliare, eventualele amenzi aferente Autovehiculelor si
eventualele francize CASCO(unde situatia o cere) aparute de la momentul incheierii contractului
pentru toata perioada de utilizare conform prezentului contract.
7.7 Achizitorul va suporta la orice dauna contravaloarea francizei Casco in valoare de 200 euro
TVA inclus si toate cheltuielile si daunele legate de intretinerea necorespunzatoare (intretinerea
defectuoasa a bunurilor, reparatii executate fara notificarea Furnizorului) si din cauza carora
Furnizorul nu va incasa contravaloarea politei de asigurare.
7.8 Achizitorul va transmite in scris Furnizorului, la fiecare final de luna, comanda pentru luna
urmatoare privind nevoia de inchiriere.
8. Obligatiile drepturile principale ale Furnizorului
8.1 Furnizorul se obligă să presteze achizitorului serviciile inchiriere auto, serviciile definite în
prezentul contract, la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică.
8.2 Furnizorul se obligă să presteze serviciile în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de
prestare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
8.3 Furnizorul va transmite lunar achizitorului factura fiscala, insotita de graficul de utilizare. Pe
facture va fi mentionat numele proiectului si ID-ul (‘Servicii derulate in cadrul proiectului ”Fereastră
către un viitor mai bun pe piața muncii” Cod proiect: 121709).
8.4 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
8.5 Furnizorul are obligatia sa asigure utilizarea autovehiculelor pe toata perioada de derulare a
contractului de inchiriere, in conformitate cu graficul de prestare anexat pezentului contract –
Anexa nr. 2.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
8.6 Furnizorul are obligatia sa instruiasca reprezentantul Achizitorului, referitor la utilizarea
conforma a autovehiculelor.
8.7 Furnizorul are obligatia sa asigure inscrierea in circulatie a autovehiculelor, plata asigurarilor si
taxelor de drum, precum si a oricaror alte taxe obligatorii prin lege.
8.8 Furnizorul are obligatia sa execute la timp si in bune conditii, pe cheltuiala sa, toate reviziile de
intretinere si reparatii, pe toata durata prezentului contract.
8.9 Furnizorul are obligatia sa puna la dispozitia Achizitorului o alta masina similara, in perioada in
care autoturismul inchiriat se afla la revizie sau reparatie.
8.10 Furnizorul are dreptul sa primeasca platile rezultate din prezentul contract de inchiriere
auto, in cuantumul si la termenele prevazute in contract;
8.11 Furnizorul are dreptul sa verifice periodic starea si modul de exploatare a Autovehiculelor
furnizate in baza prezentului Contract.
8.12 Furnizorul are dreptul sa fie informat de catre Achizitor, in timp util, despre orice tulburare a
dreptului de proprietate asupra Autovehiculelor venita din partea unui tert:
8.13 Furnizorul are dreptul sa refactureze catre Achizitor urmatoarele:
- alte taxe care pot aparea pe parcursul contractului ( de exemplu, dar fara a se limita,
amenzi de circulatie)
- avariile provocate din vina Achizitorului si neacoperite de asigurarea Casco ( de
exemplu, dar fara a se limita, tapiterie arsa/taiata, avarii ale masinii provocate de
conducerea sub influenta alcoolului)
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma
echivalentă cu o cota procentuala de 0,1% /zi din preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă
a obligaţiilor.
9.2. În cazul în care achizitorul nu onorează obligaţiile în termen de 40 zile lucrătoare de la data
înregistrării facturii la achizitor, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cota procentuala de 0,1% /zi din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
9.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Recepţie, inspecţii şi teste
10.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa autoturismul pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
10.2 Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale vor fi efectuate la momentul livrării..
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10.3 Dacă autotursimul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să
îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor
lor tehnice.
11. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
11.1 Furnizorul are obligaţia de a livra serviciile la destinaţia finală indicată de achizitor,
respectând termenul de livrare stabilit.
11.2 Certificarea de către achizitor a faptului că serviciile au fost livrate parţial sau total se face
după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor.
11.3 Livrarea lunara a serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt semnate de
ambele parti documentele de recepţie.
12. Întârzieri în îndeplinirea contractului
12.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise
în graficul de livrare.
12.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act
adiţional.
12.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
13. Forţa majoră
13.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
13.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
13.3 Îndeplinirea 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.
13.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
13.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
13.6 Dacă 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 drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
14. Soluţionarea litigiilor
14.1 Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea contractului.
14.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
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15. Limba care guvernează contractul
15.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
16. Comunicări
16.1 (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.
16.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
17. Legea aplicabilă contractului
17.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi
unul pentru fiecare parte.
Achizitor,
TIGER SECURITY SERVICES S.A.

prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte

Furnizor,
_________________________

Silviu Cosmin Bagiac
Administrator

Administrator

