
Contrrct dc scrr icii

,,. /9003 data Oh.1t.. &O1g

in temeiul L€gii 98/2016 privind achiziliile publice, a HG 395/2016 Hotirare pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
publioE/acordufui cadru din Legea 98/2016 Si a RaPortului achiziliei nr. 19663 din 02.12,2019, s-a

incheiat prezentul contract de prestari de servicii, iDtre

ORA$UL OCNA MURE$ cu sediul in Ocna Mure$, str.N.torga, nr.27, jud. Alba, tel.

02588'11257, fax, 0258871211, e-mail: contact@primariaocnamures.ro, nr. inreg. 37ll din 26.08.1993,
deschis la Trezoreria Aiud, reprezentattr de primarCUI 4563228, cont: ..................

jur. Vinteler Silviu, in calitate de achizitor

si

SC ARHILINE CONSULTINC SRL cu sediul in Alba lulia, B{ul incoronirii nr. 33. jud. Alba.

telefonlfax 0728245627 numir de inmatriculare l01l240l2il7 cod fiscal 37193725 cont
RO67TR-820025069XXX008188 deschis la Trezoreria Alba lulia, reprezentatd de Opruta Emanuela

Ceorgiana, av6nd functia de administrator, in calitate de prestator.

2. Delinilii
2.I - in prezentul contract urmdlorii termeni vor fi interprerali aslfel:
d) conioc, - prezerrll)l contmct li toate anexele sale;

b) achizilot ti prustalor - ptr4ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c') prelul corrtractului - prelul platibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integraltr ti corespunzetoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d) s"rvicii - activitati a cdror prestare face obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, maqinile, utilajele, piesele de schimb ti orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract ti pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contactului;
i Io4a majofi - reprezintd o imprejurare de origine exteme, cu caracter extmordinar, absolut

imprevizibili 9i inevitabiltr, care se afl, in afara controlului oricerei Ptr4i, care nu se datoreaztr grelelii
sau vinei acestora, gi care face imposibilI executarea 9i, respectiv, indeplinirea contr&ctului; sunt

considerale asemenea evenimente: rtrzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe

naturale, restriclii aptrrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci

enunliativtr. Nu este considerat fo4a major5 un eveniment asemenea celor de mai sus care, fere a crea o

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarca obligaliilor uneia din p[4i;
g, z - zi calendaristicd: an - 365 de zile.

3, lnletprelare
3.1 - in prezentul contmct, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

lorma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calenda stice dac6 nu se specificd
in mod diferit.

Cktuzt'0blisalorii

+
4. Obieclul $iprelul co ltoclului



4.1. - Prestatorul se obligd si presteze " ,Servicii de arhivare' Cod CPV: 799951O1L6 - servicii de

arhivare",ln perioada/perioadele convenite giin conformitate cu pevederile DA 24545334 si cu

obligaliile asumate prin prezentul contmct.

4.2. - Achizitorul se oblige sa pleteasca prestatorului prelul convenit pentru iodeplinirea contractului de

,Servicii de arhivare" Cod CPV: 79995100-6 - servicii de arhiYare".
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul serviciilor prestate, pldtibil
prestatorului de ctrtre achizitor, este de 24990,00 l€i fere TVA, respectiv 490 lei/ml de arhivtr finalizate.
La acest prel NU se adaugd TVA, prestatorul nefiind pltrtitor de TVA.
4.4. - Cantitatea de servicii poate fi suplimentati, prin act aditional incheiat prin inlelegerea pe4ilor, cu

condilia bugetirii sumelor necesare $i a respecttrrii pragurilor valorice prevdzute la art. 7 din Legea

98/2016 privind achiziliile publice.

5. Duralo conlraclului
5.1 Serviciul de arhivare se va presta pe o perioada de 12 luni, incepand cu data semntrrii contractului.

6. Doc ume nle le conl racl ul ui
6.1 - Documentele contractului sunt:

a) Wvederile DA 2 I 54 5 3 34/02. 1 2. 20 I 9 ;
b) actele adiliohale incheiate (dacd este cazul)

7. Obligaliile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se oblige sd presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada

conveniti 9i in conformitate cu obliga[iile asumate, astfel:
- Prestare servicii arhivare li legdtorie
. sistematizarea fondurilor arhivistice
. identificarea documentelor conform nomenclatorului
. indeplrtarea acelor, clamelor, agrafelor metalice, filelelor nescrise
. legarea documentelor in cope4i de carton
. numerotarca filelor, intocmirea opisului per dosar $i certificare
. intocmirea inventarului
. aranjarea pe rafturi intr-o ordine logice, pe compa.timente, ani, probleme
. la finalizarea lucrlrii, inventarele vor fi predate in fomat A4 li pe CD.

Copertile pentru dosare ti cutiile de arhivare sunt cuprinse in prelul prevSzut la art. 4.3.
7.2- Procedurile de arhivare trebuie str respecte Legea Arhivelor Nationale nr. 1611996 publicati in
monitorul oficial nr. 74, cu completarile $i modificerile ulterioare
7.3 - Prestatorul se obligA sA desplgubeasce achizitorul impotriva oriciror:
i) reclamalii $i acliuni in justi(ie, ce rezulte din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele
folosite pentru sau in legdturd cu serviciile prestate, li
ii) daune-interese, costuri, taxe $i cheltuieli de orice naturd, rezultate din executarea contractului, cu

exceplia situaliei in care acestea rczult5 din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

E. obligaliile ptincipale ale achizitotului
8.1. Achizitorul se oblige sd pleteasctr prelul convenit in prezentul contmct pentru serviciile prestate.

8.2. Achizitorul se obligtr se recep(ioneze serviciile prestate in termenul convenit.
8.3. Achizitorul se obliga sa receplioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit.
8.4. Achizitorul are obligalia de a efectua plata citre prestator in termenul convenit de la emiterea

facturii de citre acesta, respectiv in termen de maxim 30 zile de la data depunerii ei.

8.5. Plata serviciilor prestate se va realiza lunar, in baza facturii gi a procesului veIbal de receptie

pa(ialtr intocmit in prezenla comisiei delegate de achizitor.



9, Sancliuni penlru neindeplinirea culpabild d obligaliilot
9.1 - io cazulin care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reute$te str-$i execute obligaliile asumate p n

contract, atunci achizitorul are d.eptul de a percepe pe.alittrIi. Rata dobdnzii penalizatoare este de 0,lolo /
zi de intaniere calculattr la valoarea serviciilor ce trebuie prestate.

9.2. - Daca int&ierea previzut[ la punctul 9.1. depase$te 30 de zile calendaristice, Achizitorul are

dreptul, conform liberei sale alegeri, ori de a rezilia prezentul contract, fEra intervenlia vreunei inslanle,

ftrrtr punere in interziere 9i fdri vreo alti formalitate, ori de a percepe in continuarc penaliteti pentru

fiecare zi de inGrziere, caz in care va comunica Prestatorului care este terrnenul limittr de prestare a

serviciilor, dincolo de care, in caz de nefinalizare a obligaliilor asumate de cdtre Prestator, contractul se

reziliazl.
9.3 - in cazul rezilierii contractului de servicii din vina exclusivtr a prcstatorului, garanlia de bune

execu(ie se indisponibilizeaztr temporar in favoarea achizitorului, pene in momentul stabilidi in mod
definitiv a intinderii prejudiciului creat, urmand ca dupa caz, aceasta se se restituie pand la limita
prejudiciului sau str nu se restituie in cazul in care intinderea prejudiciului excede cuantumul garanliei.
9.4 - in cazul in care achizitorul nu onoreaze facturile in termenul prevazut la art. 8.4, atunci acesta are

obligaia de a pl5ti penalitlli. Rata dobanzii penalizatoare este de 0,1o/o pe zi de intefliere calculattr Ia

suma scadente li restante.
9.5 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p54i, in mod

culpabil qi repetat, dtr drcptul ptr4ii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata
de daune-interese.

9.6 - Achizitorul iqi rezervi dreptul de a renunla oricand la contract, printr-o notificare scrise adresatd

Prestatorului, fdrd nicio compensatie, daca acesta din urme de faliment, cu condilia ca aceasttr renunlare
sd nu prejudicieze sau sd afeiteze dreptul la acliune sau despegubire pentm executant. in acest caz,

Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzetoare pentru partea din contract executate
pantr la data denun{erii unilaterale a contractului.
9,7 - Pe4ile au convenit de comun acord ca prezentul contract s[ inceteze de plin drept, in temeiul unui
pact comisoriu de gradul Iv, fEra punerea in interziere a prestatorului, sau ft..4 altii formalitate Si fere
interventia instanlelor judecatoretti, in urmetoarele situalii:
a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obiine autorizaliile, certificirile sau orice alte documente
necesarc executirii obligatiilor contractuale;
b) dacd una dintre pa4i cesioneaztr drepturile Si obligaliile contractuale fdrA acordul celeilalte pe(i;
c) in cazul incalcirii de cdtre una dintre p64i a obligaliilor sale, dupd ce a fost notificate, in scris, de

cealalttr parte, ca o noud nerespectare a obligaliilor contractuale.
9.8 - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupm obligatiilor deja scadente intre
pe4ile contractante.

1 0. i rcel$ea Confiacl ut ui
I0.l - Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen.
10.2 - Contractul poate inceta prin intelegerea amiabili a pa(ilor, incheindu-se in acest sens un act
adilional.

Clauze soecillee

11. Alte rcsponsabilildli ale presldlotului
I l.l - (l) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevezute in contmct cu prcfesionalismul $i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
(2) P.estatorul se obligi si supravegheze prestarea serviciilor, str asigure resursele umane, materialele,
instalaliile, echipamentele ii orice alte asemenea, fie de naturtr provizorie, fie definitive, cerute de ti
pentru contract, in mrsuB in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutai in contmct sau se poate

deduce in mod rezonabil din contract.
I1.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execulia serviciilor in conformitate cu obligaliile
prevtrzute in normele legale in vigoare ce reglementeazd acest domeniu li de prezentul conract.

--#



Totodattr, este rtrspunzetor atat de siguran(a tuturor operaliunilor 9i metodelor de prestare utilizate, cet Si

de calificarea personalului folosit pe toata dumta contmctului.

12. Alle rcspo6abililiti ale achizitotului
l2.l - Achizitorul se obligA sa pund la dispozilia prestatorului orice facilitEli gi/sau informalii de care

dispune, cu condilia respecterii prcvederilor legale in vigoare, pe care le acesta din urmd le consideri
necesare pentru indeplinirea contractului.

I 3, Receplie ii terifrcdti
l3.l - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile legale in vigoare precum gi cu detaliile achizitiei directe avend DA24545334 din
02.12.2019.
13.2 - Verificdrile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentaniii sdi imputemicili, in conformitate
cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligalia de a notifica in scris prcstatorului,
identitatea persoanelor imputemicite pentru acest scop.

11. incepere, Jinalisrc, intAuieri, sislarc
14,1 - (l) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scun posibil de la
primirea ordinului de incepere a contractului.
(2) Prestarea serviciilor va incepe dupA constituirea garantiei de bune execulie.
(3) Garaniia de bunl execulie este de 5oZ din valoarea sewiciilor fdrl TVA (1250,00 lei) fi se constituie
prin orice forma prevazut6 de art. 40 din HG 39512016, cu modificlrile Si completarile ulterioare.
Garantia se va constitui in termen de 5 zile de la semnarea contractului, sub sanctiunea nulittrlii acestuia
in caz de depdqire a acestui termen.

in cazul in care garanlia de buna execulie se va constitui prin retineri din facturi, suma iniliala
depusa in contul deschis la dispozilia autoritatii contractante este de minim 0,5% din valoarea

contractului, fere TVA. in cazul constituirii garantiei de bunA executie prin retineri succesive din sumele

dato@te pentru facturi pa4iale, contractantul are obligalia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului

din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispoziiia autoritifii contmctante.

Garan(ia de buna execulie se va retuma conform prevederilor HC 39512016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contmctului de achizilie
publicracordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice, in termen de 14 zile de la data

incheierii procesului-verbal de receplie la terminarea prestdrii serviciilor, dactr nu s-au ridicat pane la

acea dati pretenlii asupra ei.
(4) in cazul prelungirii termenului de prestare a serviciilor, termenul de valabilitate a garan(iei de buna
executie se prelungefte cu perioada de timp de prelungire a prestirii s€rviciilor.
(5) in cazul modificdrii valorii contractului, valoarea garanliei de bund executie se modifice propo4ional
cu valoarea modificdrii contractului de presttrri servicii.

1 5. Aj uslarea prelutui conlraclului
l5.l - Pentru serviciile prestate, pl4ile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate in detaliile
achiziliei directe av6n d D A24545334 din 02. I 2.20 I 9, anexa la contract.
15.2 - Prelul contractului nu se ajusteaza pe toattr perioada de derulare a contmctului, fiind considerat
ferm exprimat in oferttr.

16, Fo4a mojord
16.l - Forta majord este constatate de o autoritate competente.
16.2 - Fo(a maiord exonereaz[ pa(ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract, pe toatl perioada in care aceasta aclioneazS.



16.3 - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a fo4ei majore, dar fara a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau p64ilor pene la aparilia acesteia.

16.4 - Partea contractantl care invoca fo4a majori are obligalia de a notifica celeilalte pd4i, imediat Si

in mod complet, producerea acesteia $i sa ia orice masuri care ii stau la dispozilie in vederea limiterii
consecinlelor.
16.5 - Partea contractanta care invoci fo4a majora are obligaiia de a notifica celeilalte pd4i incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
16.6- Dacd fo4a major5 aclioneazl sau se estimeaza ca va actiona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sI notifice celeilalte p54i incetarea de drept a prezentului contact, flr[ ca vreuna
din pd4i sd poat?i pretinde celeilalte daune-interese.

I 7, Solutionarca liligiilot
l7.l - Achizilorul $i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabile, prin
tratative dir€cte, orice neinlelegere sau dispute care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdture cu
indeplinirea contractului.
17.2 - Daci, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul li prestatorul nu reusesc si rezolve
in mod amiabil o divergenJA contractualtr, fiecare poate solicita ca disputa se se soluJioneze, fie de cetre

instan(ele judectrtoregti competente.

18. Limba carc guvemeazd conlractul
18.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romentr.

19, Corhurricdri
l9.l - (l) Orice comunicare intre p[4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sA fie
transmise in scris.
(2) O.ice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ti in momentul primirii.
19.2 - Comuniclrile intre ptr4i se pot face ii prin telefon, telegrame, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

20. Legea oplicabild conlructului
20.1 - Contractulva fi interpretat conform legilor din Rominia.

Pe4ile au inteles sd incheie azi 4.12.2019 prezentul contract in 2 (doui) exemplare.
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