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ACORD – CADRU de  PRESTARI SERVICII 

Nr. .................din data ........................... 

 

În temeiul, 

Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a incheiat prezentul Acord – cadru 

 

Între 

 

Centrului Social Sfantul Andrei,  Comuna Malu Mare,, cu sediul în comuna Malu Mare, str. Str. 

Bechetului nr. 276, Malu Mare,  judeţul Dolj, telefon: . ………………. fax: …………, e-mail 

………………………………., cod fiscal ……………………….., cont nr. 

....................................................................................... deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, 

reprezentată prin RADU Ionelia – Director, în calitate de promitent- achizitor, pe de o parte 

si 

................................................, cu sediul in …………………………………., CUI ................., Inregistrata 

la Registrul Comertului cu nr ....................., tel ........................., e-mail ................................., cont nr. 

deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, …………………………………………………………… 

reprezentată prin ...........................................- Administrator, în calitate de promitent- prestator, pe de 

altă parte. 

denumite în continuare fiecare în parte, „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”, au convenit încheierea 

prezentului contract de servicii. 

a intevenit prezentul acord–cadru  

în conditiile în care părtile promitente rămân neschimbate pe toata durata de desfasurare, ca urmare a 

procedurii de cerere de oferte din data de........ 

 

2. Obligatiile promitentului - prestator 

2.1. Promitentul - prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-

achizitor, sa presteze „Servicii de Catering pentru persoanele instutionalizate in cadrul Centrului 

Social “Sfantul Andrei” ,  Comuna Malu Mare, Judetul Dolj”. 

- COD CPV  principal: 55523000-2  Servicii de catering pentru alte societati sau institutii (Rev.2) 

- COD CPV  secundar 1: 55321000-6 Servicii de preparare a mancarii (Rev.2) 

- COD CPV  secundar 2: 55521200-0 Servicii de livrare a mancarii (Rev.2) 

în conditiile convenite în prezentul acord-cadru. 

2.2. Promitentul-prestator se obliga ca preseteze serviciile, sa respecte pretul unitar oferit si cel putin 

calitatea prevazuta in propunerea tehnica, anexa la prezentul acord-cadru.  

2.3.Promitentul-prestator se obligat sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul 

acord-cadru fara acordul Promitentului - achizitor.  

2.4.Schimbarea subcontractantilor, pe parcursul derularii contractului, se face numai cu acordul 

promitentului - achizitor.  

 

3. Obligatiile promitentului - achizitor 

3.1 – Promitentul - achizitor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-

prestator, să achizitioneze „Servicii de Catering pentru persoanele instutionalizate in cadrul Centrului 
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Social “Sfantul Andrei”, Comuna Malu Mare, Judetul Dolj” în conditiile convenite în prezentul acord-

cadru. 

Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente de regula cu ofertantul ce a prezentat oferta 

cu pretul cel mai mic. 

 

4. Pretul unitar  

4.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 

prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de 18,50 lei - preţ/zi /persoana fără TVA, 

la care se adauga 0 lei TVA. Promitentul-prestator nu este platitor de TVA.  

4.2. Preţul total al acordului cadru  este :  

 Minim fara TVA Maxim fara TVA 

Nr. Ani pentru acordul cadru  2 2 

Nr. zile pe an 365 365 

Nr. Meniuri zilnice 63 87 

Valoare /meniu/zi -lei   

Valoare contractului- lei fara TVA   

TVA   

Preţul total al contractului cu TVA 

inclus 
  

 

5. Cantitatea previzionată 

5.1.Cantitatile previzionate de servicii ce vor fi prestate in baza contractelor subsecvente sunt prezentate 

mai jos, putand fi modificate in functie de solicitarile si fondurile alocate contractelor subsecvente. 

5.2. In functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante, numarul de regimuri zilnice poate fi 

marit pana la maxim 87 regimuri zilnice. 

 

6. Durata acordului- cadru 

6.1. Durata prezentului acord-cadru este de 24 luni, începând de la data semnarii. 

6.2 . Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte in momentul stingerii obligatiilor reciproce intre 

parti. 

 

7. Ajustarea pretului 

7.1. Da, conform cu prevederile art.28 alin.(3) din HG 395/2016 

Indicii care vor fi utilizați:  Indicele preţurilor de consum şi rata lunară a inflaţiei pentru 

mărfuri alimentare, publicate de Institutul National de Statistica. 

Pretul se va reactualiza pentru fiecare cantract subsecvent, ramanand ferm si nu se va ajusta pe durata 

derularii contractului subsecvent decit in conditiile legii. 

 

 

B(Suma contractului 

subsecvent) = 

Suma initiala de actualizat * Rata 

Inflatiei 
+ Suma initiala de 

actualizat 
100 
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8. Documentele acordului cadru 

8.1. Documentele acordului cadru sunt: 

a) propunerea tehnica si propunerea financiara;  

b) caietul de sarcini;  

c) eventuale acte aditionale. 

 

9. Receptie, inspectii si teste 

9.1.Receptia cantitativa a serviciilor se va face de achizitor la fiecare prestare, în baza documentelor ce 

insotesc serviciile.  

9.2.Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa serviciile pentru a verifica 

conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini si oferta tehnico-economica.  

9.3. In conformitate cu Hotarirea Consiliului Local, se va constitui o comisie de receptie si evaluare a 

respectarii conditiilor contractuale, care pe baza unor evaluari prin vizite inopinante la sediul ofertantilor 

castigatori, prin evaluarea conditiilor de igiena pentru serviciile prestate, prin evaluarea respectarii 

calitatii serviciilor prestate in conformitate cu nivelul asumat in oferta prezentata,  va intocmii un raport  

in care se va prezenta respectarea conditiilor si conformitatea calitativa cu cele declarate in cadrul ofertei 

prezentate. Autoritatea contractanta poate incheia contractele subsecvente numai cu unul dintre ofertanti, 

dar acesta poate fi inlocuit oricand cu celalalt ofertant daca se constata ca nu este respectata calitatea 

serviciilor prestate la nivelul ofertei prezentate. 

 

10. Ambalare si marcare – daca este cazul 

10.1 Prestatorul are obligatia de a ambala serviciile pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la 

manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la 

precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa 

ajunga in buna stare la destinatia finala. 

10.2. Ambalarea, din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerintele in acest domeniu.  

10.3. Toate materialele de ambalare a serviciilor, precum si toate materialele necesare in vederea 

protectiei coletelor, raman in proprietatea achizitorului.  

 

11. Prestarea serviciilor si documentele care le insotesc 

11.1.   Prestatorul are obligatia de a presta serviciile la destinatia finală indicată de achizitor- CENTRUL 

SOCIAL “SFANTUL ANDREI” , Comuna Malu Mare, jud. Dolj, Str. Bechetului nr. 276, Malu 

Mare, Dolj, Tel./Fax: 0351 809 921 pe baza contractelor subsecvente, semnate de ambele parti.  

11.2. Presatorul va livra serviciile însotite de următoarele documente:  

a) factura fiscală;  

b) aviz de expeditie;  

c) certificate de calitate, declaratii de conformitate – dupa caz; 

d) buletine de analiza – dupa caz; 

 

11.3. In cazul in care prestarea serviciilor nu se poate efectua din vina achizitorului, la data si in 

conditiile prevazute in contract, aceasta se repeta pe cheltuiala acestuia in cel mai scurt timp.  

11.4. Certificarea de către achizitor a faptului că serviciile au fost prestate total sau partial se face după 

receptia finala, prin semnarea de primire, de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele 

emise de prestator pentru prestare, livrare.  
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12. Transportul 

12.1. Transportul si prestarea serviciilor vor fi asigurate de către prestator pana la destinatia finala –

 CENTRUL SOCIAL “SFANTUL ANDREI” , Comuna Malu Mare, jud. Dolj. 

 

13. Modalităti de plată 

13.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata către prestator, în termen de maxim 30 zile de la data 

receptiei finale, calitative si cantitative si in baza facturii emise de catre prestator.  

13.2. Plata se va efectua numai cu ordin de plata în conturi de trezorerie.  

 

15. Comunicări 

15.1. (1) Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie 

transmisă în scris.  

            (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 

primirii.  

15.2. - Comunicările între părti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmării în scris 

a primirii comunicării.  

Părtile au înteles să încheie azi ................................. prezentul acord-cadru, în doua exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.  

 

Achizitor, Prestator, 

 CENTRUL SOCIAL “SFANTUL ANDREI”                              ....................... 

                                                                                                          ADMINISTRATOR, 

  DIRECTOR                                                     ................................. 

Dr. RADU Ionelia 

 

 

 

 

     VIZAT C.F.P. 

.................................... 

 

 

COMP. ACHIZITII PUBLICE 

........................................... 

 


