
 

CONTRACT  PRESTĂRI SERVICII 

In temeiul Legii nr.98/2016  privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, 

intre 

MUZEUL BRĂILEI ”CAROL I”, cu sediu Piața Traian, nr. 3, Brăila, telefon 

0339.401.002, fax. 0339401003 cod fiscal 5217575 cont trezorerie 

RO60TREZ24G670303200130X reprezentată prin Prof. univ. dr. Ionel CANDEA - funcția 

Manager și Ec. Mariana VERNESCU – CONTABIL ŞEF, în calitate de achizitor, pe de o parte 

și  

S.C. ………….., cu sediul în …………….., telefon/fax ..........., e-mail: ............., număr de 

înmatriculare  ...............,  cod fiscal ................., cont ............., reprezentată prin ..............., în calitate 

de prestator, pe de altă parte, 

a intervenit prezentul contract prestări servicii în condițiile în care părțile rămân neschimbate pe 

toată durata de desfășurare. 

 

2. Scopul contractuluiu 

2.1 - Scopul contractului îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna 

contractele de servicii  având ca obiect „Servicii de pază, monitorizare și intervenție pentru 

clădirile care aparțin de Muzeul Brăilei ”Carol I” în perioada 2019-2020”,  ce urmează a fi 

atribuite pe durata prezentului contract prestări servicii. 

                        79713000-5     Servicii de pază 

                        79711000-1     Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă, 

                        34221100-3     Unități mobile de intervenție. 

2.2 – Contractele subsecvente vor fi încheiate conform cantităților necesare propuse de autoritatea 

contractantă, cu respectarea prețurilor unitare ofertate în cadrul propunerii financiare, care vor fi 

ajustate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 

3. Durata contractului 

3.1 – Durata prezentului contract este de 12 luni, de la data semnării. 

 

4. Prețul unitar al serviciilor 

4.1 (1)– Prețurile unitare pe tipuri de servicii sunt cele incluse de prestator în propunerea financiară 

nr. …………. și sunt următoarele: valoare propunere financiară pentru desfășurarea contractului în 

perioada de 12 luni, valoare lunară......... lei, din care ……. lei/oră/agent pentru pază umană (fără 

T.V.A.) si …. lei abonament lunar/sistem pentru monitorizare sistem antiefracție (fără T.V.A.). 

 

5. Ajustarea prețului 

5.1 – Prețurile unitare ale serviciilor prestate sunt cele prezentate in propunerea financiara, 

document al  prezentului contract. 

5.2 – Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor către prestator sunt cele declarate în 

propunerea financiara.    

5.3 – Ajustarea prețului contractului se va face la preturile unitare ofertate in contract conform  

propunerii financiare, numai in condițiile in care valoarea salariului minim pe economie suferă 

modificări conform legislației in vigoare.   

5.4 – Ajustarea de preț se va face, la solicitarea fundamentata a prestatorului si cu aprobarea 

achizitorului, prin act adițional la contract.     

  

6. Cantitatea previzionată  

6.1 – Cantitatea previzionată de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractului încheiat cu 

achizitorul, sunt cele stabilite potrivit necesităților autorității contractante. În cazul modificării 

cantității sau volumului serviciilor prestate, de orice natură ar fi această modificare, acestea 

se vor plăti conform prețului stabilit prin contract. 

 

7. Obligațiile prestatorului 



7.1.– Prestatorul se obligă ca în baza contractului încheiat cu achizitorul, să presteze „Servicii de 

pază, monitorizare și intervenție pentru clădirile care aparțin de Muzeul Brăilei ”Carol I”” 

7.2. – Prestatorul se obligă ca serviciile prestate să respecte standardele prevăzute în propunerea 

tehnică  

7.3 -  Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu Planul de pază.     

Prin servicii de pază, conform art. 19, alineatul (5) din Legea 333/2003, se înțelege: 

    a) paza proprietății împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive; 

    b) paza proprietății împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor 

acțiuni producătoare de pagube materiale; 

    c) detectarea substanțelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care 

pot provoca o pagubă; 

    d) paza proprietății intelectuale; 

    e) paza mediului înconjurător; 

    f) furnizarea către autoritățile competente a informațiilor legate de incidentele apărute 

în timpul activității de pază. 

7.4. – Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul contract 

prestări servicii. 

7.5. – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța serviciilor 

prestate. 

7.6. – Prestatorul are obligația de a respecta toate obligațiile prevăzute în caietul de sarcini nr ..........., 

transmis de achizitor. 

7.7. – Dacă pe parcursul derulării prezentului contract prestări servicii se vor înregistra reduceri ale 

prețurilor în legătură cu serviciile ce fac obiectul prezentului contract, promitentul prestator se 

obligă să notifice  achizitorul, părțile urmând a conveni ajustarea prețului inițial. 

 

8. Obligațiile achizitorului 

8.1 – Achizitorul se obligă ca, în baza contractului atribuit prestatorului, să achiziționeze „Servicii 

de pază, monitorizare și intervenție pentru clădirile care aparțin de Muzeul Brăilei ”Carol I”. 

8.2. – Achizitorul se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului contract prestări servicii, o noua 

procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze servicii care fac obiectul 

prezentului contract, cu excepția cazului în care promitentul prestator declară că nu mai are 

capacitatea de a  le presta. 

8.3 – Achizitor este îndreptățit să inițieze o nouă procedură de atribuire, atunci când valoarea 

estimată a contractului subsecvent pe care intenționează să îl atribuie, depășește o valoare pentru 

care prevederile legale impun obligații în raport cu anumite praguri valorice.  

 

9. Documentele contractului (parte integrantă a contractului de prestări servicii) 

9.1. – Documentele acordului cadru sunt: 

- propunerea tehnică .................; 

- propunerea financiară nr. ………….; 

- caietul de sarcini nr ................; 

 

10. Comunicări 

10.1. – (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract prestări 

servicii trebuie sa fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul 

primirii. 

10.2. – Comunicările între parți se pot face și prin telefon,  fax sau e-mail, cu condiția confirmării 

în scris a primirii comunicării. 

 

11. Sancțiuni 

11.1. – Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte a serviciilor ce fac obiectul caietului de sarcini,  

prestatorul va fi penalizat în conformitate cu prevederile contractale. 

 



 

 

 

 

12. Încetarea contractului 

12.1 – (1) Prezentul contract prestări servicii încetează de drept: 

- prin ajungerea la termenul pentru care a fost încheiat; 

- prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri 

în raport cu anumite praguri valorice; 

- prin epuizarea sursei financiare, chiar dacă termenul contractual nu a fost îndeplinit. 

  (2) Contractul poate înceta și în următoarele cazuri: 

-  prin acordul de voință al părților; 

-  prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau a îndeplinirii în mod necorespunzător 

a obligațiilor asumate prin prezentul contract prestări servicii, de către cealaltă parte. 

  (3) Nerespectarea oricărei obligații din contract de către una dintre părți, dă dreptul părții 

lezate de a considera contractul încetat de drept, fără a fi necesară îndeplinirea procedurii privitoare 

la notificare, mediere, punere în întârziere, conciliere și chemare în judecată, fiind suficientă o 

adresă scrisă prin care se aduc la cunoștință motivele care duc la încetarea contractului. Partea lezată 

poate pretinde plata de daune-interese. 

 

13. Amendamente 

13.1- Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor acestuia, prin act adițional, numai in condițiile prevăzute de legislația in vigoare si in 

conformitate cu art.221 din Legea nr.98/2016, inclusiv in cazul apariției unor circumstanțe care 

lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. 

13.2 -  Orice modificare a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile 

și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 se realizează prin organizarea unei noi 

proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.  

Părțile au înțeles să încheie astăzi,..................................., prezentul contract prestări servicii, în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

                  

ACHIZITOR  PRESTATOR 

MUZEUL BRĂILEI ”CAROL I”  

MANAGER 

Prof. univ. dr. Ionel CANDEA 

 

 

CONTABIL ȘEF 

Ec. Mariana VERNESCU 

 

 


