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EGISThT Contract de prestari s

Nr.49/GESl22.l0
/-t0o l\ at

de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atri irea contractelor de achizitie publica, a

iune de lucrari publice si a contractelor de concesi de servicii, cu modificarile si completiarile
prezentul contract de prestare de servicii,

DTSTRTBUTTE A ENERG|Et TERMICE (RADET) BUCU , cu sediul in Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector
)0, 021.313.99.06, fax: 021.312.30.18, numar (

L2t8, cont RO 87 RNCB 0074 0054 2303 0001 deschi
inmatriculare la Registrul Comertului

la BCR Sector 3, reprezentata prin Valentin
General si Maria Mitran, functia Director Directia omica, in calitate de Achizitor, pe de o

1., cu sediul in Str. Decebal, nr.67, Constanta, Jud. anta, tef . 0341.17E 572/0726.239.794,, f ax

office@cov.ro, numar de inmatriculare la Registrul lui JL3 /2336 ll00.s; Cl F RO177 82564,
0500 0579 3387 deschis la Raiffeisen Bank Constan'ta,
litate de Prestator.

entata prin Ing, Adetu Daniela, functia

fiecare in parte ,,Partea" si in mod colectiv,,Partile" convenit incheierea prezentului contract
rmatoarele conditii:

rmatorii termeni vor fi definiti si interpretati astfel:
prezentul contract si toate anexele sale;
- partile contractante, asa cum sunt acestea numite prezentul contract;
pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza actului, pentru indeplinirea integrala si

uror obligatiilor asumate prin contract;
verificare (preliminara si finala) si emitere a Rapoltul de (verificare) monitorizare a emisiilor de
CT Casa Presei;

eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil, care nu putea fi prevazut la

respectiv, indeplinirea contractului; :;untcontractului si care face imposibila executarea si,

evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii u orice alte catastrofe naturale, restrictii
nei carantine, embargou, enumerarea nefiind exha ci enuntiativa. Nu este considerat forta
asemenea celor de mai sus care, fara a crea c) posibilitate de executare, face extrern de
obligatiilor uneia din parti;

; an - 365 de zile;

cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la a singular vor inqlude forma de plural si

acest lucru este permis de context.
"zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendla ice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii
actului

lui il reprezinta prestarea serviciilor de verificare a r ui de emisii de gaze cu efect de sera a

procedurilor 'OEC COV-INSPECT", in vederea ii unui raport fle verificare, aplicand
. 6OO/2OLZ al Comisiei din 21 iunie 2012 privind veri area rapoartelor de emisii de gaze cu erfect

lor in conformitate cu Directiva20O3/8,t/CEprivind datele tona-kilometru si acreditarea Prest

an si a Consiliului.
i este reprezentat de activitatile declarate de catrer precum si de locatiile identificatr: de
reset.

, in activitatea de verificare, aplica urmatoarele docr.r e pentru evaluarea conformitatii:
a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire unui sistem de comercializare a cotelor de
de sera, in cadrul Comunitatiisi de modificare a Di vei 96 / 5L/CE a Consili ul ui;
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- Directiva 2 l2s a Parlamentului European si a Consiliului de modifi re a Directivei 2003/87lCE a Parlament,ului

de emisie de gaze cr.l efect de sera in cadrulili i de stabilire a unui sistem de comercializare a

a Directivei 95 | SLICE a Consiliului;

a Comisiei de stabilire, pentru intreaga Uniune, a tranzitorii privind alocarea armonizata

si cu titlu r de emisii in temeiul articolului 10a din va 2003/87/CE, inclusiv documenteler de

orientare/ghid
pentru EU-ETS

vind metodologia armonizata pentru alocare cu titltl
L2;

- Regulamentu (UE) .6Otl2OL2 al Comisiei din 21 iunie 2012, privind itorizarea si raportanea emisiilor de gaze cu

efect de sera i itate cu Directiva 2003187ICE a Parlamentului si a Consiliului;

- Hotarare a G nr. 780 din LalO6l2006 privind stabilirea schemei comercializare a certificatelor de emisii de

nivel de organizatie pentru cuantificar,ea si

pentru validarea si verificarea declaratiilor

gaze cu efect cu modificarile si completarile ulterioare;
Gaze cu efect de sera. Partea 1: Specificatii si ghird, I

raportarea em a cantitatilor indepartate de gaze cu efect de sera;

Gaze cu efect de sera. Partea 3: Specificatii si ghi

referitoare la efect de sera.

- tso 14065:

rapoartelor

Articol 5. P

Pretul conven

adauga 336 lei

European si a

Comunitatiisi
- Decizia nr. 2

-SRISOl

-SRISOl

Articol 5.

Prezentul

Articol 7.

Furnizare;

Articol8 Obli

Parlamentulu
(b) Achiz

monitorizare
(c) datele din

8.5 Pot fi fur
asociate ale

rile

cu efect de sera - Cerinte privind competenta pei de verificare si a echipei de validarre a

la gazele cu efect de sera.

indeplinirea contractului,

tand TVA.

platibil Prestatorului cle Achizitor, este de 1.400 lei, la care se

u

in vigoare de la data semnarii de catre ambele parti este valabil pana la 30.04.2016.

e contractului sunt:
ecesitate nr. 5339U29.09.2015 emis de Directia Prod si Exploatare - Sectia Centrale Termice si

Nota j a nr. 591791L9.fi.20L5;
Oferta
Alte te pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului.

restatorului

8.1 Prestato verificarea si activitatile impuse de documentele referinta cu scopul furnizarii unui raport de

verificare car zioneze, cu un nivel de garantie specific categoriei i alatiei (A-B; C), ca raportul Achizitorului nu

contine i iale.

8.2 Prest si efectueaza verificarea cu scepticism profesiro recunoscand ca pot exista circumstarrte in

de Achizitor si de autoritatile competente
care informat raportul Achizitorului contin inexactitati materiale'

8.3 Prestato ie sa realizeze verificarea in interes public, inde

responsabile va 2003/87lCE.

8.4 Pe , Prestatorul stabileste daca:
anexa (X) la Regulamentul (UE) N.6OLtt2OL2

in conformitate cu Directiva 2OO3l87,lCE a
(a) raportul este complet si indeplineste cerintele prevazute i

privind moni si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera

si a Consiliului;
at in conformitate cu cerintele autorizatiei de emis

de autoritatea comPetenta;

a gazelor cu efect de sera si ale planului de

I Achizitorului nu contin inexactitati materiale;

ndari in sprijinul activitatilor privind fluxul de d te, al sistemului de control si al proceclurilor

rii si a raportarii acestora.lui, cu scopul de a imbunatati performanta moni

raportate luand in considerare toate celelalte i furnizate in raportr,rl Achizitorului, nu r:ontin

respectiva
zare ln

competenta.
8.8 In cazul

11 din Reg

modificarile
aprobate de

aprobarii din partea autoritatii competente, Pres

8.6 In sensul c) a alineatului 8.4, Prestatorul obtine dovezi clare si o iective din partea Achizitorului, care sa ;ateste

ca emisiile
inexactitati

(UE) nr. 6OL/2OL2, neregularitatea
cauza este aProbat de autoritatea

8.7 In cazul i Prestatorul constata ca Achizitorului nu respecta amentul

in raportul de verificare, chiar daca planul de

de monitorizare nu a fost aprobat de catre attto competenta in conformitate cu articolul

I (UE) nr. 50L/2O!2, daca acesta este incomplet s;au suferit pe parcursul perioadei de raportare

din regulamentul respectiv, care nu au fostive mentionate la articolul 15 alineatul (3) sau (4

tatea competenta, Prestatorul recomanda Achiz sa obtina aprobarea necesara din partea

autoritatii
8.9 Dupa

sera
L:2O

iilor
3:20

11 G

r. L7

tiile

sa co

care
rmen'

emni
auto
npett

:inere

r acticorespun ile de verificare.
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.10 ln cazul robarea nu a fost obtinuta inainte de emiterea ra de verificare, Prestatorul raporteaza

aspect in I de verificare.
11 ln cazul i orul a identificat inexactitati sau neregularitati parcursul verificarii, acesta informeaza in

utilAchizi acest sens si solicita corectiile relevante.
Achizitorul nu corecteaza inexactitatile sau.12 ln cazul i car ile care i-au fost comunicate de catre

tator, in ca Prestatorul sa emita raportul de verificare, Pres I solicita Achizitorului sa explice cauzele

ncipale ale aritatilor sau ale inexactitatilor respective, cu scopul a evalua impactul acestora asupra dat,elor

ileste daca inexactitatile necorectate, atunci cand t luate individual sau agregate cu alte
pragului de semnificatie al inexactital.ilor,nexactitati, au material asupra emisiilor totale raportate. In evalua

restatorul ia i re dimensiunea si natura acestora, precum si circu antele specifice in care au aparut.

leste daca neregularitatea necorectata, atunci c;rnd este luata individual sau agregata cu alte

,[u pragul de semnificatie prevazut la articolul 23 Reg mentul (UE) nr. 5O0|2OL2.

.15 Prestat RENAR/Autoritate Competenta in situatia in Achizitorul decide sa renunte la serviciile

acestuia situatia constatata la momentule si apel rviciile altui Prestator, prezentand in mod operati

renuntarii la s sale.

.17 Presta rma cifra de CO, la registrul unic, dupa primirea de catre Achizitor a acceptului autoritatii
reglementarile Registrului Unic European.competente p de COr. dar fara a se depasi termenul legal impus

8.18 obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prez contract in perioada convenita si in

conformitate iile asumate.

8.19 Prestat sa despagu beasca Achizitorul im potriva oricaror:

reclamatii si i in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de etate intelectuala (brevete, nume, nnarci

inregistrate
prestate, si

daune-in

de echipamentele, materialele, instalatiile sau utlil folosite pentru sau in legatura cu serviciile

uri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu

caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.
a situatiei in care o astfel de incalcare

rezulta din res

izitorului

.t4
eregularitati,
.15

Articol 9. Obli

9.1 Pentru ca

operatorului ne inexactitati materiale

9.2 Sa declar ui documentele de

(b) cea mai

monitorizare
(c) o descriere
(d) evaluarea

50L120t2 si o
(e) proceduri

(k) toata co
modificarilor
(l) informatii
(m) orice alte
(n)inainte ca

validat intern

trebuie sa:

referinta pentru verificarea portului de emisii de gaze cu efect de sera

datele raportate si daca aceasta conduce la itati materiale.

considera inexactitatile ca fiind materiale chiar daca tea, luate individual sau agregate cu alte

ul sa obtina un raport de verificare care sa e, cu o asigurare rezonabila, ca raportul

sistemului general de control;

tionate in planul de monitorizare aprobat de

corespu itatilor privind fluxul de date si activitatilor de control;

(f) raportul an nd emisiile de gaze cu efect de sera al Achizitorului;

(g) dupa caz, esantionare al Achizitorului, mentionat la articolul 33 Regulamentul (UE) nr. 6Ot/2O12, aprobat

de autoritat nta;

(h) in cazul i

acestor modi
(i) dupa caz,

momentul in

ul de monitorizare a fost modificat pe parcursul ei de raportare, o evidenta a tuturor

conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regula tul (UE) nr.6OL|2OL2;

I mentionat la articolul 59 alineatul (a) din Regr.rla

hizitorul a remediat sau intentioneaza sa remedieze n

efectueze le recomandate in anii anteriori verificarii curente;

e din anul anterior, in cazul in care Prestatorul nu a(j) raportul de verificarea pentru Achizitorul respectiv

in anul ant
informatiile referitoare la notificarea

care in mod o u sunt:
(a) autorizatia ie de gaze cu efect de sera a Achizitorului;

une a planului de monitorizare al Achizitorului, si alte versiuni relevante ale planului de

de autoritatea competenta, inclusiv dovezi ale a

tatilor privind fluxul de date ale Achizitorului;
i respective;

efectuata de Achizitor, mentionata la articolul 58 ali eatul (2) litera (a) din Regulamentul (Ull) nr.

oritatea competenta, inclusiv proceclurile

ul (UE) nr. 5OL|2O12 privind modul si

formitatile identificate de Prestator si sa

nta relevanta cu autoritatea competenta, in s

nului de monitorizare;
ele de date si sursele de date utilizate in scopul nron i si raportarii;

atii relevante necesare pentru planificarea si efectu verificarii.

I sa emita raportul de verificare, Achizitorul pune dispozitia acestuia raportul final autorizat si

atorului.

9.3 Sa ia t e necesare pentru desfasurarea in conditii optime a ficarii;

9.4 Sa decla mele conducerii, acceptarea cerintelor specifice si disponibilitatea

activitatilor
9.5 Sa tran nismului de verificare documentatia relevanta de la ctul 9.2.

actiuni corective pentru neconformitatile depistate de

cons

vai
la

co
nd

lse
obl

lse
acti

lpri
lanul

care

use

ma5

tn

9.6.Sa im
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emiterii raport
9.10 Sa permit

lui orului;
ilor Organismul National de Acreditare din care a acordat acreditarea organisnrului

de verificare, part pe la vizita pe amplasament, cu ocazia efectuarii ev i prin asistare;

9.11 Sa info ef intarziere Prestatorul referitor la modificarile surveni e ulterior perioadei de verificare si care pot

afecta opinia rului exprimata in raportul de verificare.
rtul operatorului, dupa ce Prestatorul a

9,1,2 In cazul i -a identificat o eroare in raportul de verificare sau in

inaintat ra verificare catre operator, pentru a fi transmis nrai arte autoritatii competente, operatorul

informeaza P care va proceda la evaluarea noilor informatii t;i i cazul in care acestea sunt de natura sa fie

reconsiderata atorului exprimata in raportul de verificare, reiit procesul de verificare in scopul revizuirii.

Se identifica in numarul si data reviziei.

9.13 Sa preciz atorului informatiile care fac obiectul secretului prof al si care pot fi dezvaluite doar in cazul in

care legislatia i re prevede acest lucru;

9.14 Sa in atorul daca s-a schimbat operatorul si sa prezint.e iva aferenta monitorizarii emisiilor de CO2

pentru verifica pletitudinii, pentru perioada anterioara ( 2007 si E il);

9.15 5a preciz tatorului daca instalatia este inregistrata potrivit Htlta rii Guvern ului nr. 57 l2OLl privind stabiilirea

unor masuri igurarea aplicarii prevederilor Regulamentului (CE,l n L.22L/2O09 al Parlamentului European si al

Consiliului din rie 2009 privind participarea voluntara a organiz la un sistem cornunitar de management

).7 Dupa obti
9.8 Sa pastreze

9.9 Sa permita

a) Sa prime

Articol 10. Sa

10,1 ln cazul

neefectuata,

11.5.Atat
"Declaratii
informatiilor
11.5.Orice in
inaintea

lui, sa-l utilizeze numai in scopul prevazut de rergl entarile legale.

trare a tuturor activitatilor desfasurate pe parcursul atii de verificare.

acces I echipei/echipelor de verificare in toate zonele so'l in vederea realizarii verificarii in scopul

) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 76t12 si a deciziilor 200L168L/CE si 2O06lL93lCE

neindeplinirea culpabila a obligatiilor
din vina sa exclusiva, Prestatorul nu isi indeplinest obligatiile asumate prin prezentul contract,

intern cat si personalul colaborator utilizat, care ioneaza in numele Prestatorului sernneaza

cu Prestatorul sa pastreze confidentialitateadentialitatea" si sunt obligate prin contractul inchei

in cursul activitatilor de verificare.

sau documente pe care oricare dintre partile pretz tului contract le va fi furnizat celeilaltr-' parti

care vor fi redactate de una din parti in cursulrii, in timpul si dupa incetarea duratei contractului, sa

i contract, cu exceptia datelor publice, vor fi cons

de mediu si a

ale Comisiei."

9.15 Sa nu util nationala de acreditare RENAR in legatura cu prezentului contract.

9.17 Achizitor i raport de emisii de gaze cu efect de sera este ,are urmatoarele drePturi :

la data de 15.02.2015 raportul de verificare care sa luzioneze, cu o asigurare rezonabila, ca

raportul sau

activitate, in

b) Dupa caz,

situatia reala privind monitorizarea si raportarea emi ilor de gaze cu efect de sera si a datelor de

itate cu Directiva 2OO3/87 /CE, pentru anul de raporlla 20L5.

rmat asupra modificarilor aparute in cerintele de ve are;

c) Sa conteste nenta echipei de verificare a Prestatorului pe motive bi e intemeiate;
acestuia si la raportul de verificare;

d) Sa formule
e) Sa convina

rvatii documentate la programul de verificare si ane)(e

na cu Prestatorul asupra documentelor de interes c (ex.plan de verificare);

f)Sa aiba pos

de verificare;

de a comunica cu Prestatorul inaintea luarii deciziei rivind opinia Prestatorului asupra raporrtului

g)Sa faca apel le care il privesc si care au fost emise de Prestatorj;

h) Sa aiba a informatiile necesa re procesul ui de verificare'

9.18 Achizito gi sd pldteascd prelul citre Prestator in termen del 3 de zile de la data primirii facturii.

atunci Achizi dreptul de a deduce din pretul contractului, ca dob penalizatoare, o suma echivalenta cu o cota

procentuala zi din valoarea obligatiilor neindeplinite, pana in irea efectiva a obligatiilor.

10.2 In cazul Achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de de zile de data scadenta, atunci acestuia ii

revine obli plati, ca dobanda penalizatoare, o suma echivalenta

indeplinirea efectiva a obligatiilor.

cu o cota procentuala de 0,03%lzi din plata

11. Confident
LL,T, PrC obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tutu informatiilor care constituie proprietatea

adecvate ale conformitatii cu cerinterle declientului si

verificare.

re organismului pentru realizarea unor ev

LL.2. pune la dispozitia Organismului National de Acredi din Romania- RENAR, la cererea acestuia, pe

acreditarii, documentatia de verificare aleparcursul a r de evaluare in vederea acordarii sau mentinerii

operatorilor rapoarte de monitorizare a emisiilor de gaze cu efr:ct sera au fost verificate.

11.3.Nicio i e referitoare la un anumit client sau persoana nu divulgata unei terte Parti sau persoane. In

confidentiale,situatia in c atorul este obligat din motive legale sa puna la di ia autoritatilor informatii

clientul sau a respectiva va fi notificata.

11.4.Sesizari

atare.

ea autoritatii competente referitoare la un client s considerate confidentiale si sunt tratate ca

care

lde
tator
rinia

vigo

ePr

eze

nfo
fie
om

lse

tunl
ln car

ia de
ana I

ul v
vitati
lec
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ilor

executarii prezentului contract fara acordul ambelor

cerute prin lege.

Nu se poate f pentru neregularitatile constatate
Problemelefinale pe amplasament.

conformitate
ridica dubii
c) Achizitorul
d)Achizitorul
e) Pe perioad

14.2.Situatii
a) Prestatorul
dispozitiei scri

b) Prestatorul

c) Prestatorul

Achizitor.

cu exceptia cazului in care informartiile

contestate la sedinta de

se consemneaza intcr-un

intreaga

document
1.7.Obligatia la aliniatul precedent se mentine o perioada de 5 an dupa incetarea contractului.

Clauze specifice

col 12. Gar e buna executie a contractului
art. )din HG nr.92512005 cu modificarile sicompletarile erioare, autoritatea contractanta nu solicita

stituirea de buna executie.

3. Reclam

3.1 Achizito rii poate sa reclame, ca exprimare a re Prestator, referitor la activitatile acestuia

la care se n raspuns.

L3.2 referi de regula la:

a) desfasur i contractuale (ex. intarzieri considerate a fi nejustifi e ale procesului de verificare);

care contravin regulilor/procedurilor facute

b) prestatia a Prestatorului pe parcursul verificarii;
(c) procesul de icare dintre Prestator si client/parte responsabila;
(d) publicarea ul clientului/partii responsabile de informatii si d
publice de

ii Oe ueriticare, practicile exercitate de membrii ec(e) desf ipei de verificare privind comportamenl.ul si

obiectivitatea
(f)Achizitorul

rilor;
imite reclamatia la Prestator si/sau la Organismul Nat I de Acreditare.

13.3. Achizi contesta prin apel adresat Prestatorului urmatoaretle:

(a) decizii
L406413:20t
(b) neregula

re la verificare - opinia de verificare (contine sau discrepante semnificative - SR EN ISO

t ca satisfacator, verificat ca satisfacator cu comentarii verificat ca nesatisfacator -MRR;
e de Auditorul EU ETS principal la sedinta inchidere care nu au fost acceptatr: de

client/parte
(c) raspunsu masurile stabilite de Prestatorul ca urmare a analizei tratarii apelurilor primite.

13.4. In cazul

oricare dintre
nu este posibila o rezolvare amiabila a litigiilor deri din sau in legatura cu prezentul contract,

face apel la justitie.
in timpul care nu au fost

bila;

inchidere a nesolutionate la nta de inchidere

proces verbal de inchidere.

Articol 14. Int incetarea verificarii
14.1.Situatii duce la intreruperea verificarii:

a) In cazul in ul de monitorizare nu a fost aprobat de catre competenta in conformitate cu articolul

11 din Regula (UE) nr. 60t120L2, daca acesta este incomplet sau suferit pe parcursul perioadei de raportare

modificarile s ive mentionate la articolul 15 alineatul (3) sau 1,4) in regulamentul resp€ctiv, care nu au fost

aprobate in a de autoritatea competenta, activitatea de verificare intrerupta si se recomanda operatorului

sa obtina a din partea autoritatii competente.

b) Sistemul de implementat de Achizitor, in scopul monitorizarii si rtarii emisiilor de gaze cu efect de sera, in

masura ceamentul (UE) nr. 6OLl20!2, nu indeplineste cerintele lelor de verificare intr-o

ionarii acestuia si acest lucru a fost evaluat si confir de catre echipa de verificare;

raport este verificat nu permite realizarea activitatilor verificare la termenele stabilite;

raport este verificat solicita intreruperea in mod vol

re a verificarii, Achizitorul nu are dreptul de a a la servicille altui Prestator.

e la incetarea verificarii:
efectuarea verificarii fara sa aiba motiv justificat termen de 48 ore de la stabilit din prirnirea

izitorului de incepere a acestora.

ut o lucrare stabilita prin dispozitia data de Achiziitor conditiile prezentului contract.

aza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca ob iile contractuale, desi a fost notificat de

d)Achizitorul deplineste o obligatie care este in sarcina sa si priin easta pune pe Presltator in situatia de a nu

putea executa

e)Achizitorul
ii este imposi

Prestatorulul ca din motive neprevazute si datorita u anumite conjuncturi precizate in notificare,

tin ue indeplinirea obligatiilor contractuale.
14.3 In situati contractului, Achizitorul va notifica Prestatorul cu zile inainte, dupa care va convoca o Comisie

de receptie re va efectua receptia lucrarilor si serviciilor execut pana la rezilierea contractului, va intocmi
sumele care urmeaza sa le plateasrca insituatia servi

conformitate

lucrarilor efectiv executate, dupa care se vor

erile contractului.

L4.4 Achizitor obligat sa plateasca Prestatorul pentru serviciile e pana la data incetarii contractului daca si

numaidaca ul a indeplinit conditiile stabilite in clauzele prezentrului
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4.5 In cazul

izitorului,

prelun

totalul
t.

4.6 (1)

la data inc

2) In cazul in

once

alte ci

ndreptatesc
artile vor revi

nsmis autor

5.8.Pe durata
6.9.Personalu
iscutii cu alte

16.12.Personal
rur person

15.13.Achizi
ciilor.

icol 17. Aj

Pretul contra

18. Ces

lntr-un contr
ramanand in

Prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta cost

stabili de comun acord:

de prestare a serviciului; si

ilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la

te in baza contractului trebuie finalizate in termenul it de parti, termen care se calculeaza
riiserviciilor.

intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului, sau

te neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat incalcarea contractului de catre Prestator
I de a solicita prelungirea perioadei de prestare a se

mun acord, perioada de prestare si vor semna un act

ciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci

ri suplimentare, datorate in exclusivitate

pretul contractului prin semnarea unuii act

ional.

care solicita acces in incinta Achizitorului,

nalul Prestatorului va fi insotit der un

4.7 ln afara in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a ermenului de executie, orice intarziere in
ndeplinirea da dreptulAchizitorului de a solicita penalitati lui.

l5.Revizui si a altor documente ale planului de verificare
.l.Procesul ere a unui raport de verificare revizuit incepe in cazul care s-a identificat o eroare in raportul de

ul de verificare catre operator pentru a fiul operatorului, dupa ce Prestatorul a inaintat
nte;

5.2.Dupa ca ie de informatiile obtinute pe parcursul verificiarii Prestatorul revizuieste analiza riscurilor si

ifica sau atile de verificare care urmeaza sa fie efectuate.

. Securitatea

5.1.P de a inainta Achizitorului lista personalului pen

n vederea tatilor.
5.2.Pe ti
prezentant
.3.lntrarea

pecifice Achizi
.La d

nca.

5.5.Persona

5.5.1n event

restatorului
15.7.Personalu

atii de verificare desfasurate pe amplasament,
u

Achizitorului se va face in baza permisului de acces is de Achizitor sau conform reglementarilor

atii, Prestatorul se va prezenta la Achizitor, in vederea licarii planului de securitate si sanatate in

adecvat riscurilor generate de activitateaui va utiliza echipamentul de protectie individua
roprie la care pus pe durata prestarii serviciilor, reglementat de Achizitor, la accesul in instalatie.

in care in anumite zone se vor identifica alte specifice, care pet afecta securitatela si

I de protectia muncii specific pentru preve irea fiecarui tip de risc va fi pus la dispozitia
Achizitor.

lui va utiliza caile de acces si circulatie de catre Achizitor si marcate distinct.
avea asupra sa permisul de acces.i rii atri butiu ni lor de servici u, personal ul Prestatorul ui

lui va angaja discutii cu personalul Achizitorurlui, numai in interes dq serviciu, angajareia de
ii de personal din incinta este interzisa.

5.10.Orice s

e verificare
ormala aparuta, care poate pune in pericol viata si san atea proprie precum si a membrilor echipei
ritatea si functionarea conforma a instalatiilor, va fi neconditionat si imediat la cunosltinta

izitorului.
5.11.lnstrui d protectia muncii si situatiile de urgenta va fi de catre Achizitor.

va respecta cu strictete regulamentul intern
ului, privind prevederile regulamentului intern.

rul vor colabora si vor comunica permanent i

Achizitorului; in acest

vederea desfasurarii in

sens Achizitorul va

conditii optinne a

lui contractului
e ferm in lei si nu se ajusteaza.

izitie publica este permisa doar cesiunea creantelor ascute din acel contract; obligatiile nascute

ate initial.rtilor contractante, astfel cum au fost stipulate si

19.1 Contract aza, prin executare, acordul de vointa al , expirarea termenului, forta majora sau

impoosibil ita de executare, precum si din orice alte cauze pr e de lege.

19.2 N ligatiilor asumate prin prezentul contract de catre
rezilierea contractului si de a pretinde plata de da

a dintre parti, in mod culpabil, da dreptul
partii lezate
preaviz de 15

e-interese printr-o notificare scrisa, crJ un

ilierea devine operationala de la data confirmarii de pri

ract

mu

are

tarii
act

Achiz
nc

acti

litat

utn

s

unea

rea

fort
rea
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tsl dreptul de a denunta unilateral contractul, printr notificare scrisa adr€sata Prestatorului, fara

acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta untare sa nu prejpdicieze sau sa afecteze

are dreptul de p pretinde numai platadespagubire pentru Prestator. ln acest caz,

partea din contract indeplinita pana la data denunta unilaterale a contrdctului.

ma a

constatata de o autoritate competenta.
a a partile contractante de indeplinirea obligatii asumate prin prezpntul contract, pe toata

perioada in ca actioneaza.

20.3 Indeplini lui va fi suspendata in perioada de actiune a majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li

9.3 Ac

ici o compen

reptul la

20.
20.1 Forta ma a

20.2 Forta

se cuveneau
20.4 Partea

producerea

20.5 Partea

maximum 15

20.5 Daca fort
dreptul sa noti
celeilalte da

Articol 21.

21.1 Achizito

neintelegere
2t.2 Daca,

divergenta co

Articol 22.

Partile cont

i€,

e

na la aparitia acesteia.
care invoca forta majora are obligatia de a noti

i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea

care invoca forta majora are obligatia de a notifi
incetare.

ra actioneaza sau se estimeaza ca va

eilalte parti incetarea de plin drept a

celeilalte parti, imEdiat si in mod complet,
itarii consecintelor.
celeilalte parti incqarea cauzei acesteria in

actiona o perioa a mai rnare de 1 luna, fiecare parte va avea

prezentului cont fara ca vreuna dirl parti sa poata pret,inde

vor depune toate eforturile pentru a rezolva cale amiabila, prirtt tratative directe, rcrice

uta care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu plinirea contractU lui.

de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si I nu reusesc sa rlezolve in mod amiarbil o
instarrtelesurvenita, fiecare parte poate solicita ca di sa se solutioneze de catre

litigiilor

judecatoresti ente in a carei raza se afla sediul autoritatii contract

u dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a i modificarea clquzelor contractului, prin

act aditional, cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza comerciale legitime ale acestora si care nu

au putut fi la data incheierii contractului.

Articol 23. Li guverneaza contractul
23.1 Limba ca eaza contractul este limba romana.

23.2Daca i ale oricarei parti din contract, scrise in mai va prevala versiupea in limba romania.

23.3 Limba comunicare va fi limba romana.

Articol 24. Co

24.t (Ll Orice re intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului ntract, trebuie sa fi4 transmisa in scris.

(2) Orice doc trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii si in momentul primirii.

24.2 Comun parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, f sau e-mail cu conditia confirmarii in sr:ris a

primiriicomu

Articol 22. ila contractului

Contractul va retat conform legilor din Romania.

Partile au in incheie azi, 22.LO.20L5, prezentul contract in doua exemplar pr:ntru

fiecare

ACH

Director Di

Maria

Director
Lucian
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