
I Nr. .... ... ,Z. ... 

NA ZOOLOGICA I 
/ / ^ ^ ! C o n t r a c t de p r e s t ă r i servicii 

n r . 233/03.05.2016 

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările si 
modificările ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestări servicii, i n t r e 

ADMINISTRAŢIA G R Ă D I N A ZOOLOGICĂ, str. Vadul Moldovei , nr. 4, sector 1, tel/fax: 
021-269.06.00/021-269.06.02, codul fiscal 4505375, cont IBAN R 0 7 3 T R E Z 24G6 7500 0200 
109X, Trezorerie Sect. 1, reprezentată prin Director Dr. Ancuta Elena Oprea, în calitate de 
achizitor, pe de o parte si 

S.C. CYBER SECURITY S.R.L, adresa: Oras Otopeni, Str. I.C Bratianu, nr. 28, Ansamblu 
Rezidenţial Venus Residence, Bloc C, Scara 1, Parter, Ap. 2, Camerele 4,5,6, Judeţ Ilfov, 
telefon 021.352.02.46; fax: 021.351.43.10, office@anacondasecurity.ro, număr de înmatriculare 
J23/2065/2010, cod fiscal R O 27223187, cont trezorerie RO90 T R E Z 4215 069X XX00 9247, 
reprezentată prin dl Istrate Ion, având de funcţia Administrator, in calitate de prestator, pe de alta 
parte 

2 . Definiţii 
2 . 1 . In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale. 
b . achizitor si prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 

contract; 
c. preţul contractului - preţul platibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului; 
e. forţa majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului si care face 
imposibila executarea si, 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 exhaustiva ci 
enunciativa. N u este considerat forţa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, 
fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din parti; 

f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3 . I n t e r p r e t a r e 
3. 1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3 . 2. Termenul "zi"sau "z i le" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

4 . Ob iec tu l p r i n c i p a l a l c o n t r a c t u l u i 
4. 1. Prestatorul se obliga sa presteze SERVICII D E S U P R A V E G H E R E SI PAZA, cod CPV: 

79714000-2; cod C P V : 79713000-5, in perioada convenita si in conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract si anexele sale, astfel: 

- servicii de supraveghere video si monitorizare a alarmelor antiefractie. 
- servicii de paza in incinta grădinii zoologice pentru păstrarea ordinii publice si 

evitarea pătrunderii prin efracţie. 
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4. 2. Efectivul si programul de lucru al agenţilor de paza atat pe timp de zi cat si pe t imp de 
noapte, este următorul: 

- 1 post fix intre orele 7:00 - 16:00 si mobil intre orele 16:00 - 7:00 la p o a r t a d e cont ro l 
acces mij loace de t r a n s p o r t - Ia l imita d e n o r d a G r ă d i n i i Zoologice, atat pe t imp de 
zi cat si pe t imp de noapte; 

- 1 post mobil permanent 24/24; 
- 1 sef de obiectiv - supraveghere permanenta. 

5. V a l o a r e a con t r ac tu lu i 
5. 1. Achizitorul se obliga sa plătească prestatorului, pentru serviciile prestate, preţul de 

22.000,00 lei/luna, la care se adaugă 4.400,00 lei/luna TVA. 
Valoarea lunara a contractului este 26.400,00 lei/luna. 

5. 2. Valoarea convenita pentru indeplinirea contractului, pentru Întreaga perioada, este de 
44.000,00 lei (2 luni), la care se adaugă 8.800,00 lei TVA. 
Valoare totala a contractului este 52.800,00 lei. 

6. D u r a t a con t r ac tu lu i 
6. 1. Durata prezentului contract este de 2 (doua) luni, incepand cu 03.05.2016, pana la 

30.06.2016. 
6. 2. Prezentul contract inceteaza sa producă efecte, la data de 30.06.2016. 

7. E x e c u t a r e a con t r ac tu lu i 
7. 1. Executarea contractului incepe la data 03.05.2016. 

8. D o c u m e n t e l e con t r ac tu lu i 
8. 1. Documentele contractului sunt: 

9. Obl iga ţ i i l e p r inc ipa le ale p r e s t a t o r u l u i 
9. 1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de supraveghere si paza, specificate in prezentul 

contract la art. 4.2 si in conformitate cu prevederile legale aplicabile. 
9. 2. Prestatorul este obligat sa asigure serviciile de paza 24 din 24 de ore, atat in zilele 

lucratoare, cat si cele nelucratoare. 
9. 3. Prestatorul va prezenta Achizitorului tabelul nominal al agenţilor de paza ce urmează sa-si 

desfăşoare activitatea in Incinta Grădinii Zoologice. 
9. 4. Prestatorul va prezenta achizitorului, pentru toti agenţii sai care vor presta servicii in 

incinta Grădinii Zoologice, cazierul acestora, copia contractului de munca si adeverinţa 
medicala care sa ateste ca sunt apti sa presteze servicii de paza, supraveghere si/sau 
monitorizare video. 

9. 5. Agenţi i de paza din posturile mobile si semimobile vor avea in dotare biciclete pentru 
patrularea cu uşurinţa, in incinta Grădinii Zoologice. In acest scop sunt necesare minim 3 
bicilclete. 

9. 6. Agenţi i de paza vor purta permanent uniforma si ecuson, cu numele inscris vizibil. De 
asemenea vor fi echipaţi cu materiale de autoapărare si imobilizare infractori si vor avea 
asupra lor lanterne in stare de funcţionare, pe t imp de noapte. 

9. 7. Agenţi i de paza vor participa si colabora (anunţare, acţionare) la orice eveniment/incident 
din incinta Grădinii Zoologice (incendii, evadare a animalelor, etc.) de natura ori 
susceptibil de a necesita contribuţia acestora in orice mod. La incheiere contractului, se va 
inmana prestatorului planul de evadare, care va fi respectat intocmai, si adus la cunoştinţa 
agenţilor care deservesc Gradina Zoologica. 

9. 8. Agenţi i de paza vor insoti grupurile de vizitatori si vor avea grija ca aceştia sa respecte 
regulile impuse in Gradina Zoologica, pentru siguranţa si pentru confortul animalelor. 

Propunerea financiara 
Propunera tehnica 
Procesele verbale/ Notele de constatare a serviciilor prestate. 
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9. 9. Agenţii de paza vor comunica permanent cu dispecerul societăţii, raportând situaţia din 
obiectiv sau eventuale probleme apărute, solicitând echipaje mobile de intervenţie, daca 
este necesar. 

9. 10. Prestatorul este obligat sa efectueze serviciile in condiţii de calitate, performanta si sa 
efectueze paza si protecţia cu personal instruit in acest sens. 

9. 11. Prestatorul se obliga in cadrul serviciilor prestate, sa efectueze orele de paza si 
supraveghere prin agenţi de paza, conform planului de paza intocmit de prestator. 

9. 12. Preluarea obiectivelor de paza si supraveghere se va efectua pe baza de proces verbal de 
predare-primire, in special a sistemului de supraveghere instalat in gradina zoologica. 

9. 13. Prestatorul prin agenţii de paza mobili, daca va constata nereguli in amplasamentele 
animalelor, le va aduce la cunoştinţa ingrijitorului de serviciu. Prestatorul nu are acces in 
amplasamentele animalelor. 

9. 14. Prestatorul va răspunde de starea tehnica a sistemului de supraveghere pe tot parcursul 
duratei prezentului contract. In acest sens va prelua dupa semnarea contractului, sistemul 
video si de alarmare antiefractie si le va preda in stare de funcţionare la finalizarea 
contractului. 

9. 15. Prestatorul răspunde de întreţinerea tehnica (montaj , reparaţii, etc) a sistemului de 
supraveghere. V a asigura toate piesele de schimb, consumabile necesare pentru asigurarea 
service-ului la sistemul de supraveghere. 

9. 16. La orice intervenţie/revizie la sistemul de supraveghere va intocmi un proces verbal prin 
care va consemna starea tehnica a acestuia. 

9. 17. V a răspunde de eventuale pagube,sustrageri/furturi de bunuri din incinta grădinii zoologice 
si din clădirile administrative. Daca se constata ca aceste pagube/sustrageri sunt cauzate 
din neglijenta agenţilor de paza, contravaloarea acestora va fi achitata de prestator, in 
termen de 14 zile de la pronunţarea organelor abilitate (politie). Prestatorul răspunde in 
cazul in care efracţia s-a produs din culpa sa astfel: pentru mărfurile constatate lipsa, 
contravaloarea lor este cea de achizie, iar pentru mijloacele fixe constatate lipsa, preţul lor 
este valoarea de inventar. 

9. 18. Serviciile prestate trebuie sa îndeplinească condiţii de calitate, performanta si siguranţa in 
exploatare si se executa obligatoriu doar de specialiştii angajaţi sau acreditaţi ai 
prestatorului. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile convenite, cu atenţia si 
promtitudinea cuvenita, in concordanta cu obligaţiile asumate prin contract. Prestatorul se 
obliga sa presteze serviciile la performantele prezentate in oferta. 

9. 19. Prestatorul va respecta regimul de acces, normele de protecţie a muncii specifice activităţii 
beneficiarului, p recum si alte norme notificate de beneficiar. Prestatorul va respecta 
reglementările obligatorii in vigoare cu privire la protecţia mediului . 

9. 20. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate si pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor si a reglementari lor legilor in vigoare. 

9 . 2 1 . Prestatorul are obligaţia de a respecta si executa dispoziţiile achizitorului in orice 
problema, menţ ionata sau nu in contract, referitoare la serviciile prestate. In cazul in care 
prestatorul considera ca dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta 
are dreptul de a ridica obiecţii, in scris, fara ca obiecţiile respective sa il absolve de 
obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului in care acestea contravin 
prevederilor legale. 

9. 22. In cazul in care respectarea dispoziţiilor achizitorului, determina dificultăţi în execuţie 
care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 

9. 2 3 . Pe parcursul prestărilor serviciilor din prezentul contract, prestatorul are obligaţia, in 
măsura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau in m o d 
abuziv: 
• confortul vizitatorilor, angajaţilor si animalelor din Gradina Zoologica; 
• caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate in posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 



9. 24. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract, permanent 
pana la data de 30.06.2016. 

10. Obl igaţ i i le p r inc ipa le ale ach iz i to ru lu i 
10. 1. Achizitorul se obliga sa plătească preţul stabilit prin prezentul contract, către prestator, in 

termen dc 60 (treizeci) de zile de la transmiterea facturii de către acesta pe baza de proces 
verbal de receptie/nota de constatare pentru serviciile prestate 

10. 2. Achizitorul va preda la inceputul contractului sistemul de supraveghere in stare de 
funcţionare, pe baza de proces verbal de predare-primire si il va prelua la finalizarea 
contractului tot in stare de funcţionare. 

10. 3 . Achizitorul va prezenta prestatorului regulamentul intern, care trebuie respectat pentru 
păstrarea ordinii publice. 

10. 4. Achizitorul se obliga sa recepţioneze, prin reprezentantul sau, serviciile prestate lunar si sa 
vizeze lunar raportul de activitate pentru decontarea serviciilor prestate. 

10. 5. Achizitorul se obliga sa recepţioneze lunar pe baza unei situaţii de plata, serviciile prestate 
in termenul convenit si sa intocmeasca nota de constatare/proces verbal pentru serviciile 
prestate si recepţionate. Confirmarea efectuării prestaţiilor se va face obligatoriu de către 
beneficiar prin semnarea si stampilarea pe documentele prezentate de către personalul 
specializat al prestatorului, din care o copie ramane la beneficiar. 

10. 6. Daca achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul 
onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt t imp posibil. 

10. 7. Achizitorul se obliga sa puna la dispoziţia prestatorului orice facilitaţi (spatii de depozitare, 
acces la utilităţi, etc.) pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 

10. 8. Achizitorul va identifica impreuna cu prestatorul cauzele unor defecţiuni survenite in 
sistemul de supraveghere si paza. 

10. 9. Achizitorul se obliga sa asigure accesul personalului delegat de prestator in scopul 
realizării prestaţiei. Achizitorul nu va efectua construcţii si nu va depozita obiecte sau 
utilaje care sa nu mai permită accesul prestatorului in zona de desfăşurare a prestaţiei. 

1 1 . S a n c ţ i u n i p e n t r u ne indep l in i r ea cu lpab i l a a obl igaţ i i lor 
11. 1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte sa-si executa obligaţiile 

asumate prin contract (intarzie sau devansează prestarea serviciilor) atunci achizitorul are 
dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota de 
0,2%/zi din valoarea contractului, pentru perioada care curge intre data din graficul de 
execuţie aferenta respectivei prestaţii si data reala a prestării. 

1 1 . 2 . In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu efectuează serviciile convenite, sau 
prestaţia este de calitate necorespunzatoare, atunci achizitorul are dreptul de a deduce /cere 
o suma echivalenta cu o cota de 5 0 % din valoarea contractului, care va fi reţinuta din plata 
către prestator sau achitata neintarziat de către acesta. In caz contrar vor fi percepute 
penalităţi de 0,1 %/zi intarziere, aplicabile cotei de 5 0 % din valoarea contractului, care 
reprezintă daune cauzate de neprestarea serviciilor. 

1 1 . 3 . In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile in termen de 30 de 
zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plaţi, ca penalităţi, 
o suma echivalenta cu o cota 0,2 %/zi din plata neefectuata. 

1 1 . 4 . Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, in mod 
culpabil , da dreptul pârtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde 
plata de daune-interese, notificandu-1 in acest sens pe prestator. 

1 1 . 5 . Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisa 
adresata prestatorului, fara nici o compensaţie, daca acesta din u rma da faliment, cu 
condiţ ia ca aceasta renunţare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru executant. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract executata pana la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
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12. Alte resposab i l i t a t i ale p r e s t a t o r u l u i 
12. 1. Prestatorul va emite lunar un raport de activitate, care va fi vizat de beneficiar si ataşat la 

factura fiscala. Serviciile prestate in cadrul abonamentului lunar constau in: 
- efectuarea orelor de paza si supraveghere prin agenţi specializaţi. 
- asigura ordinea in incinta grădinii zoologice si supravegherea prin dispecerul de la 

postul fix. 
- intervine in caz de necesitate (efracţii, agresiuni, incendii, etc.) si ia masurile ce se 

impun pentru evitarea, aplanarea, eliminarea cauzelor care generează situaţii critice. 
- aduce la cunoştinţa conducerii instituţiei orice incalcare a disciplinei in incinta 

- are dreptul sa legitimeze orice persoana care intra in instituţie si manifesta un 
comportament suspect. 

12. 2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor de supraveghere si paza 
din Gradina Zoologica. Totodată, este răspunzător atat de siguranţa tuturor operaţiunilor si 
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului. 

12. 3 . Prestatorul are obligaţia sa faca cunoscut angajaţilor sai Normele de protecţia Munci i , 
pentru prevenirea si evitarea accidentelor de munca, precum si a îmbolnăvirilor 
profesionale cu privire la activitatea desfăşurata de catre aceştia in incinta Administraţiei 
Gradina Zoologica. 

12. 4. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane , 
materialele, instalaţiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fíe 
definitiva cerute de si pentru contract, in măsura in care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzuta in contract sau se poate deduce in m o d rezonabil din contract. De asemenea, 
dotarea agenţilor cu echipament specific este in responsabilitatea prestatorului (uniforme 
cu însemnele firmei, echipament de imobilizare si autoapărare, mijloace de identificare, 
mijloace de comunicaţii) . 

12. 5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor. Totodată, este răspunzător 
atat de siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea 
personalului folosit pe toata durata contractului. 

12. 6. Prestatorul este direct răspunzător pentru conduita angajaţilor sai pe t impul desfăşurării 
prestaţiilor in incinta Grădinii Zoologice si pentru modul in care aceştia se conformează 
obligaţiilor impuse de normele de protecţia munci i . 

12. 7. Pe întreaga per ioada de derulare a contractului, prestatorul isi asuma riscul unui eventual 
accident, care s-ar putea solda cu vătămarea fizica sau moartea unei personae si va suporta 
orice eventuale cheltuieli. 

12. 8. Prestatorul beneficiază de poliţa de asigurare, asumandu-si in acest fel responsabilitatea 
despăgubirii prejudiciilor care ii sunt imputate in baza procesului verbal de constatare 
incheiat intre parti. 

12. 9. Achizitorul (autoritatea contractanta) nu va fi responsabila sau răspunzătoare in nici o 
situaţie de producere a unui accident de munca a personalului prestatorului. 

12. 10. Prestatorul va respecta prevederile legale aplicabile efectuării serviciilor de paza, protecţiei 
si supraveghere. 

12. 11. Prestatorul nu va subcontracta prezentul contract de servicii de consultanţă jur idică fara 
acordul Achizitorului . In cazul in care Prestatorul realizează o subcontractare are obligaţia 
de a incheia contracte cu subcontractantii desemnaţi , in aceleaşi condiţii in care el a semnat 
contractul cu achizitorul. Prestatorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul 
in care indeplineste contractul. 

13. î n c e p e r e , finalizare, î n t â rz i e r i , s i s ta re servicii 
13. 1. Prestatorul are obligaţia de a incepe prestarea serviciilor, imediat dupa semnarea 

contractului si dupa prezentarea licentei/autorizatiei de funcţionare. 

insitiutiei. 
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1 3 . 2 . In cazul in care prestatorul suferă intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adaugă la preţul contractului. 

13. 3 . Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta programul/perioada de 
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, in t imp util, achizitorului. 
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul pârtilor, prin act 
adiţional. 

1 3 . 4 . In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalităţi si 
daune prestatorului. 

14. A jus t a r ea p r e ţu lu i con t r ac tu lu i 
1 5 . 1 . Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 

propunerea financiara, conform anexei la contract. 

16. A m e n d a m e n t e 
16. 1. Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care 
lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data 
incheierii contractului. 

16. 2. Orice modificări care decurg din situaţii neprevăzute, se vor aduce acestui contract, vor fi 
consemnate prin act adiţional la contract, cu acordul ambelor parti. 

17. Recep ţ ie si ver i f icăr i 
17. 1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din prezentul contract. 
17. 2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestării serviciilor achiziţionate si 

de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile stabilite. 
17. 3 . Promptitudinea si corectitudinea serviciilor prestate vor fi verificate prin 2 (doua) testări 

stabilite de către beneficiar. 
1 7 . 4 . Verificările vor fi efectuate, de către reprezentanţii achizitiorului, in conformitate cu 

prevederile din prezentul contract. 

18. Ces iunea 
18. 1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

contract, cu excepţia cesiunii creanţelor născute din prezentul contract. 
1 8 . 2 . In cazul in care Prestatorul procedează la cesiunea creanţelor deţinute in temeiul 

prezentului contract are obligaţia de a notifica Achizitorul in termen de cel mult 3 zile de la 
data semnării contractului de cesiune. 

19. F o r ţ a m a j o r a 
19. 1. Forţa majora este constatata de o autoritate competenta. 
1 9 . 2 . Forţa majora exonerează părţile contractante de indeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 
19. 3. îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariţia acesteia. 
19. 4. Partea contractanta care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet , producerea acesteia si sa ia orice masur i care ii stau la 
dispoziţie in vederea limitării consecinţelor. 

20 . S o l u ţ i o n a r e a li t igiilor 
20. 1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 



20. 2. Eventualele neintelegeri privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor 
cauzate incadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, 
anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterala a contractului se soluţionează 
de către secţia comerciala a Tribunalului Bucureşti . 

2 1 . L i m b a ca r e g u v e r n e a z ă con t r ac tu l 
21.1 Limba care guvernează contractul este limba romana. 

22 . C o m u n i c ă r i 
22. 1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 
22. 2. Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 

primirii. 
22. 3 . Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării in scris a primirii comunicării . 

2 3 . Legea ap l icab i la c o n t r a c t u l u i 
23.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România . 

Părţile au inteles sa incheie azi 03.05.2016 prezentul contract in doua exemplare, cate unul 
pentru fiecare parte. 

Ach iz i to r P r e s t a t o r 
A D M I N I S T R A Ţ I A G R A D I N A Z O O L O G I C A S.C. C Y B E R S E C U R I T Y S.R.L. 

Director , A d m i n i s t r a t o r 
Istrate Ion 

*e rv fc iu _ eeohomic - r e su r se u m a n e 
S C P r e s t m a n n si Asocia ţ i i Con tab i l i t a t e S R L 

C o n s u l t a n t a achizi ţ i i , 
S C I P G O In v e n t u r e s I n c o r p o r a t e d S R L 
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