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ACORD - CADRU DE SERVICII 

nr.__________data_______________ 

 

 

1.PREAMBUL 

       În temeiul OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a 

prevederilor HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare s-

a încheiat prezentul Acord  Cadru 

Între 

SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA, cu sediul in Braila, str. 1 

Decembrie 1918, nr.52A, adresa de corespondenta soseaua Baldovinesti, nr.20, telefon 

0239/615498, fax 0239/615499,cod fiscal Ro27338691 ,inregistrata la Registrul Comertului 

sub nr.J09/457/2010 avand cont deschis la Raiffeisen, nr. RO75RZBRBR0000060012935157, 

reprezentată prin ing.Balan Costel Danut - director general si ec.Constantin Silvia – Director 

Operatiuni Economico Financiare, în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi  

            S.C.  ……………. S.R.L., cu sediul în ……………………., telefon: ………………., 

fax: …………………….., având codul fiscal …………………., cont …………………… 

deschis la trezoreria ……………., reprezentată prin ………………….. în calitate de 

Promitent - Prestator, pe de alta parte. 

a intervenit prezentul acord-cadru in condiţiile în care părţile promitente ramân neschimbate 

pe toată durata de desfăşurare. 

2. DEFINIŢII 

2.1- În prezentul acord cadru următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract-reprezintă prezentul acord cadru şi toate Anexele sale 

b. promitentul achizitor şi promitentul prestator – părţile contractante, aşa cum sunt 

acestea numite în prezentul acord cadru; 

c. preţul acordului cadru - preţul plătibil promitentului-prestator de către promitentul-

achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a 

tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii- activităţi a căror prestare fac obiect al contractului; 

e. forţa majoră – un eveniment mai presus   de controlul părţilor, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 

contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 

sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, inundaţii sau orice alte 

catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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. 
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3. INTERPRETARE 

3.1 În prezentul acord cadru, 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 “,“zile “ sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

3.3 Termenul “an“, “ani“ sau orice referire la an  reprezintă un an calendaristic de la semnarea 

acordului cadru dacă nu se specifică în mod diferit. 

4. OBIECTUL ACORDULUI CADRU 

4.1 Obiectul prezentului Acord cadru îl constituie prestarea Servicii de curatenie in 

piete,Targul Obor si zona de agrement apartinand SC APT SA Braila   pentru perioada  

01.03.2016-31.12.2017, conform anexelor la prezentul acord cadru. 

5.DOCUMENTELE ACORDULUI CADRU 

5.1 Documentele acordului cadru sunt: 

Anexa 1 – Caietul de sarcini 

Anexa 2 – Oferta financiară a Prestatorului 

Anexa 3 - Oferta tehnică a Prestatorului 

6. PREŢUL UNITAR AL SERVICIILOR 

6.1 Valoarea totală estimată  pentru îndeplinirea prezentului Acord cadru este …………. Lei 

fără TVA , la care se adaugă  TVA in cuantum de ………….. Lei, valoarea totală este de 

………….. Lei TVA inclus.  

6.2 Tarifele stabilite în lei fără TVA, conform Anexa  – Oferta financiară a Prestatorului. 

 

7. DURATA ACORDULUI-CADRU 

7.1 Durata prezentului acord cadru este de 22 luni, începând de la data semnării de către 

ambele părti. 

 

8. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI PRESTATOR 

8.1. Promitentul Prestator se obligă ca  în baza contractelor subsecvente încheiate cu 

Promitentul Achizitor, să presteze servicii de curătenie pentru o durata de 22 luni. 

8.2. Promitentul Prestator se obligă ca produsele să respecte cel puţin obligaţiile asumate în 

oferta tehnică si economică anexate la prezentul Acord Cadru.  

8.3. Promitentul Prestator este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 

de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Acordului Cadru. 

 

9.OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI ACHIZITOR 

9.1. Promitentul Achizitor se obligă în baza contractelor subsecvente atribuite Prestatorului să 

presteze Servicii de curatenie in piete,Targul Obor si zona de agrement apartinand SC 

APT SA Braila  pentru o durata de 22 luni, în condiţiile convenite în prezentul Acord Cadru.  

9.2. Promitentul Achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului Acord Cadru o nouă 

procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze serviciile care fac obiectul 

prezentului Acord Cadru, cu excepţia cazului în care Promitentul Prestator nu are capacitatea 

de a presta serviciile în conformitate cu caietul de sarcini şi cu oferta financiară, anexate sau 

cu excepţia cazului în care se lansează procedura de atribuire pentru perioada de după 

expirarea prezentului Acord Cadru. 
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10.AJUSTAREA PREŢULUI 

10.1 Este permisa ajustarea preturilor numai in coformitate cu prevederile art 97 alin. 2 lit. a 

din HG 925/2006, respectiv au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice 

sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, 

modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta în 

cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul acordului cadru. 

11. CESIUNEA 

10.1 Într-un contract/acord cadru de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor 

născute din acel contract/acord cadru, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor 

contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial, conform prevederilor art 204 

indice1 din OUG 34/2006. 

12. COMUNICĂRI 

12.1- (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord cadru, 

trebuie să fie transmisă în scris. 

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

primirii. 

12.2  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

12.3 Prezentul Acord Cadru poate fi modificat prin acordul scris al Achizitorului şi al 

Prestatorului, în condiţiile legislaţiei în vigoare. 

13. LEGEA APLICABILĂ SI LIMBA ACORDULUI CADRU 

13.1. Legea care guvernează acest Acord Cadru şi în conformitate cu care Acordul Cadru este 

interpretat este legea română. 

14. DISPOZIŢII FINALE 

14.1 – Prezentul acord cadru conţine 4 pagini. 

14.2 - Prezentul contract este încheiat azi ______________________, în 3 trei exemplare, un 

exemplar pentru Promitentul Prestator şi două exemplare pentru Promitentul Achizitor, cu 

aceeaşi valoare juridică. 

 

              ACHIZITOR                                                                           PRESTATOR 

                         

     SC A.P.T. SA Braila                                                               S.C.  ………………. S.R.L. 
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