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CONTRACT DE PRESTA,RI DE SER\'I

.,,tr1J-o 9^, d 4Jo 'o
in temeiul Ordonanlei de Urgenp nr. 3411906 privind atribuirea contractelor de achizilie publici" a

conhactelor de concesiune de iucrari pubtice qi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari

si completari prin Legea nr. 337l2006,cu modificfile 9i completdrile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract

de prestari de servicii,

Articol I Pdrtile

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTm A ENERGmI TERMICE BUCURESTI (RADf,T), cu sediul

in str. cavafii vechi, nr. 15, sector 3, telefon: 0372.148.000 si 020.313.99.06, fax: 020.312.30.17, numar de

inmafiiculare la Registrul Comertului J40l185/1S91, CIF RO361207, cont RO 87 RNCB 0074 0064 2303

0001, deschis la B.C.n Filiala sector 3, reprezentata prin Valentin VITALARIU functia Director General si

Maria MITRAN functia Director Economic, in calitate de achizitor, pe de o parte,
qi

S.C. CEIiTo LA. SECSRITY S.R.L. cu sediul in Str. Lipscani, nr.66, sector 3, cod postal 030037,

telefon/fax 021 310 34 99, e-mail: cert0_ia@yahoo.com, numilr de inmatriculare la Registrul Comertului

J40l1301/2005. cIF RO t7 t540t2, 
"ont 

nottnNcs0090114385740001 deschis la.Banca comerciala

Romana Sucursala Doamnei, reprezentatA prin Administrator DICU Ruxana Viorica, in calitate de prestator, '
pe de alti parte,
den,mite in continuare fiecare in parte ,Partea" qi in mod colectiv ,,Plr{ile" au convenit incheierea

prezentului contract de prestdri servicii, in urmitoarele condilii:

Articol 2 Termeni gi deJinilii
2.1 - in prezentul contract urm[torii termeni vor fi defini]i 9i interpretati astfel:

a) contract - prezentul contract $i toate anexele sale;
b) achizitor gi prestator - plr[ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract;

cj prelut contractului - pretul pletibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea

int"gah qi corespunzitoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract, pentru serviciile efectiv acceptate ca

fiind corespunzitoare de citre Achizitor;
d) servicii- totalitatea activititilor pe care prestatorul trebuie s6 le realizeze 9i care fac obiectul prezentului

conta$;
e) for{a majord - orice eveniment extem, imprevizibil, absolut invincibil qi inovitabil, care nu putea fi prevezut

la momentul incheierii contractului 9i care fice imposibila executarea 5i, respectiv, indeplinirea conhactului;

sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inunda{ii sau orice alte catastrofe naturale,

restrictii apdrute ca unnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci enunfiativd. Nu este

consideraffor{d majori un eveniment asemenea celor de mai sus care, fir6 a crea o imposibilitate de executare,

face extrem de costisitoare executarea obliga{iilor uneia din p[r!i;
f) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile;

!) ordin - orice instruotiune sau dispozilie emisi de achizitor citre prestator privind prestarea serviciilor;

h=; act adilional - document prin care se pot modifica termenii qi condiliile contractului de prestiri servicii.

ii conflict de interese - inseamni orice Lveniment influenlind capacitatea prestatorului de a exprima o opinie

profesionall obiectivd qi impa(iall, sau care il impiedici pe acesta" in orice moment, si acorde prioritate
'intereselor 

achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv in leglturd cu posibile

contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restric{ii

sunt de asemenea aplicabile oriclror sub-contractanfi, salariali qi experfi aclionAnd sub autoritatea 9i confolul

prestatorului.
j) garanlia de buni execulie - garanlia care se constituie de cdtre prestator in scopul asiguririi achizitorului de

incLplinirea cantitativi, calitativi gi in perioada convenitl a contractului.

Articol 3 Interprctarc
3.1 - in prezeniul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma

de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2- Termenul ,,zi',sau "zile" sau orice referire la iile reprezinti zile calendaristice dac6 nu se specificd in mod

diferit.
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3.3- Cuvintele referitoare la persoane sau plr[i vor include societE{ile 9i companiile, precum 9i orice organizatie

avind personalitate j uridic6.
3.3. - Clauzele gi expresiile vor fi interpretate prin raportare la infegul contract .

Claaze obligatorii
Articol 1 Obiectul confiactalui
4.1, Prestatorul se obligi sE presteze aservicii de pazi, insotire transport valori, rnonitorizare, interventie,
asistenta tehnica si service al sistemelor antiefractie si incendiu", pentru o perioada de 12 luni, in

conformitate cu obligaliile asumate Prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligd sI plltescl pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

Articol 5 Pre(ul contractului
Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, plitibil prestatorului de cdtre achizitor, este de 437320.40 lei
la care se adaugd TVA in cota legala.

Arlirol 6 Darata contactului
Contractul intrd in vigoare dupi semnarea acestuia de cltre ambele plrti, incepdnd cu data de 01.02 2016.
Durata prezentului contract este de 12 luni.

Artighl 7 Execularca confiactuJui
Executarea contractului incepe dupd constituirea garanliei de bunl executie.

Articol 8 Documentele contractului
Documentele contractului sunt:
a) Anexa l- Preturi unitare pe tipuri de servicii;
b) Caietul de sarcini;
c) Propunerea tehnica gi propunerea financiard;
d) Garantia de buna executie;
f1 Polija de asigurare pentru pentru raspundere profesionala cu despagubire integralq in valoare cel putin egala
cu valoarea contractuluil
g) Asiguraro de raspundere civila a societatilor de transport bani si valori, care sa acopere suma daunelor
provocate in cazul oricarui evenimen! suma estimata b352.282.860le|'
h) Acte aditionale, daca este cazul;
i) Alte documente pe care pdrfile le inleleg ca fiind ale contractului.

Articol 9 Oblig4iile Prcstatorului
9.1. Prestatorul se obligd sA presteze serviciile la standardele qi performanJele prezentate in caietul de sarcini qi
propunerea tehnic5" anexi la prezentul contract.
9.2. Prestatorul trebuie s6 detind Asigurare pentru raspundere profesionala aferenta contractului ce urmeaza a fi
atribuit, pentru intreaga durata de valabilitate a acestuia, cu despagubire integrala, cu valoare cel putin egala cu
valoarea contractului. In termen de 5 zile de la semnarea contractului, acesta va face dovada incheierii
asigurarii pentru raspundere profesionala si, lunar, dovada platii primelor de asigurare
9.3. (1) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevezute in contract cu profesionalismul gi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu propunerea sa tehnicl.

(2) Prestatorul se oblig[ s[ supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane, materialele,
instalafiile, echipamentele qi orice alte asemene4 fie de naturd provizorie, fie definitivS" cerute de gi pentru
confact, in mdsura in care necesitatea asigurlrii acestora este prevazut[ in prezentul contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
9.4. Prestatorul este rispunz6tor atat de siguranla tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare utilizate, cdt qi
de calificarea personalului folosit pe toati durata contractului.
9.5, Prestatorul va considera toate documentele 9i informafiile oare ii sunt puso la dispozitie referitoare la
prezentul contract drept private gi confidenliale dup[ caz., nu va publica sau divulga niciun element al
prezentului contract ftrd acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dac[ existi divergente cu privire la
necesitatea publicdrii sau divulgirii in scopul executirii prezentului contract, decizia finall va aparfine
achizitorului.
9.6 Prestatorul se va abline de la orice declara{ie publici privind derularea contractului fdrl aprobarea
prealabilf, a achizitorului gi de la a se angaja in orice alti activitate care intrd in conflict cu obligaliile sale fafi
de achizitor conform prezentului contract.
9.7. Prestatorul se obligd sA respeote reglementirilo referitoare la condifiile de munci qi protec{ia muncii gi
dupl oaz, standardele intema{ionale agreate cu privire la forta de munci" conven{iile cu privire la libertatea de



asociere Si negocierile colective, eliminarea muncii fo4ate 9i obligatorii, eliminarea discriminlrii in privin{a

angajlrii ti ocuparii for{ei de muncl 9i abolirea muncii copiilor.
9.8-. prestatoruf se obligl sd respecie sistemul de management calitate - mediu implementat 9i certificat in

oonformitate sR EN ISb 9001/i00s qi SR EN ISO 14001/1905 al RADET Bucuregti, astfel inc6t serviciile

prestate s[ corespundl cerin{elor RADET, iar personalul organizaliei se lucreze in condiliile specifice ale

autoritatrii conhactante
9.9. pristatorul are obligalia institurii mdsurilor tehnico-organizatorice necesare prevenirii unor accidente

umare sau tehnice, incendiilor, exploziilor qi polulrii mediului.
9.10. - Prestatorul trebuie sl asigure paza obiectivelor, bunurilor gi valorilor materiale conform planului de

pazi intocmit, cu avizul de specialitate a organelor do polilie competente'
b.11. - prestatorul impreuni cu achizitorul au obligafia intocmirii 9i respectiirii planului de paza, insotire

transport valori conform legislatiei in vigoare.
9.12. - Prestatorul se obligi si asigure monitorizarea obiectivelor, a sistemului de securitate antiefractie, panica

si jaf in program permanent.
S.i: - piestato.oi se oblige sd asigure interventia rapidl in caz de efractie semnalata de sistemul de alarmare

conform Legii nr. 333/1003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor $i protectia persoanelor, cu

modificnrile 9i completirile ulterioare, cu personal autorizat qi echipaje specializate. Rcceptionarea semnalelor
qi decodificarea acostora trebuie sd fie flcuti instantaneu la nivelul dispeceratului qi afigate pe monitorul video

cu adresa beneficiarului gi felul evenimentului. Timpul de transmisie a semnalului in dispecerat depinde de

linia telefonica fixa a beneficiarului, acesta asigurandu-se ca este functionala.
9.14 - Prestatorul va instrui periodic personalul achizitorului pentru utilizarea corecti a sistemului $i asupra

modului de actiune in caz de intervenlie sau eveniment.
9.i5 - Prestatorul are obligatia de a anun{a in timp util conducerea autoritatii contractante in cazul aparitiei

unor evenimente deosebite (actiuni ilicite care lezeazi dreptul de proprietate, existenla materiald a acestora"
precum gi a protejdrii persoanelor impotriva oriclror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizicl sau

sdndtatea).
9.16 - Anuntarea echipelor auto de interventie zonale trebuie lEcuti in mod operativ, in acelaqi fel 5i anun{are4
dupd caz. a organelor de poli;ie, pompieri gi a conducerii autoritatii contractante.
9.iZ - in cazul receptionirii semnalelor antiefractie, antiincendiu sau panicd conform planului de monitorizare,
echipajele de intervenfie specializate trebuie si se ajungi la obiective pe timp de zi (06:00 -22:00): pind la 4
minute gi pe timp de noapte (22:00-06:00): pan[ la 3 minute, pentru urmitoarele centre de incasare:

a) centrul de incasare (casierie) din sf. Cavafii Vechi, nr.l5, sector, 3 '
b) centrul de incasare (casierie) din str. Ilioara nr.16.
c) Centrul de incasare (casierie) str. Pravat nr. 34.
d) Centru de incasare (casierie) din str. Col.Papazoglu nr.4.

9.18 - Prestatorul are obligatia s[ asigure intervenliile pe schimb cu minim un echipaj de interven]ie pe schimb.
Echipajul trebuie si fie dotat cu magind speciali de interventie, cu statii de radio emisie-receplie, telefoane
mobile, arme de foc, spray-uri lacrimogene, tomfe, eto.
9.19 - Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere, prestatorul are obligatia de a incheia o polita
de asigurare valabila in raport de bunurile transportate - Asigurarea de raspundere civila a societatilor do
transport bani si valori care sa acopere sumele daunelor provocate in cazul oricarui evenimont, suma estimata
la 352.282.80 lei .
9.20 - Prestatorul se obligd si efectueze o testare lunari a sistemului cu anuntarea prealabili a serviciului de
dispecerat. Prestatorul se obliga si efectueze o probi lunard de interventie rapidl la solicitarea autoritii{i
contractante.
9.21 - Prestatorul are obligalia de a depune la Secretaxiatul achizitorului, un numlr de telefon, fax sau e-mail
pentru a putea fi contagtat, ori de cete ori este nevoie de cltre autoritatea contractantd.
9.22 - Prestatorul are obligalia de a rispunde solicitirilor telefonice, fa:r., sau e-mail in maxim 60 de minute. In
cazul in care prestatorul nu rdspunde solicitirilor telefonice, fax, sau e-mail, atunci autoritatea contractanti
poate da un avertisment scris, prestatorului. La maxim 5 avertismente scrise, achizitorul are dreptul de a rezilia
contractul in termen de 30 de zile de la primirea notificarii .
9.23- AtribuJiile agentului de plzl al prestatorului, sunt cele mentionate in caietul de sarcini.
9.24- Prestatorul raspunde de integritatea echipamentelor puse la dispozitie de achizitor.
9.25-Codul de conduitf, :
Prestatorul va ac{iona intotdeauna loial 9i impa4ial gi ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform
regulilor qi codului de conduiti al profesiei sale, precum Si cu discretia necesart. Se va abtine si faci afirmafii
publice in legdturi cu serviciile prestate fird sd aibd aprobarea prealabill a Achizitorului, precum gi sA participe
in orice activitdfi care sunt in conflict cu obligatriile sale contractuale in raport cu acesta.
9.26. Conflictul de lnterese
Pirtile vor lua toate misurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situafie care ar putea compromite
executarea obiectivd gi impartiali a Contractului. Conflictele de interese pot apirea in mod special ca rezultat al
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intereselor economice, afinit[lilor politice ori de nationalitate, leglturilor de rudenie ori afinitate, sau al

oricdror alte leglturi ori interese comune. Orico conflict de interese apirut in timpul executiirii Contractului

trebuie notificat in scris in termen de 5 zile de la apariJia acestuia.
9.27 Asigtrdri
9.27.1 - (l) prestatorul are obligalia de a incheia, o politi de asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea

aplrea privind serviciile prestate.

1Z; asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportatii

de cltre prestator.
(3) Prestatorul are obligalia de a prezenta achizitorului, ori de cAte ori i se va cere, poliJa sau politele de

asigurare qi recipisele pentru plata primelor curente (actualizte).
9.27.2 - Achizi161rul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii plitibile prin lege, in
privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui persoane angajate de prestator, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultAnd din vina achizitorului, a agentilor sau a angajalilor acestuia.

Articol 10. Obligaliile achizilorului
10.1. Achizitorul se obligl sI recep{ioneze serviciile prestate in termenul stabilit.
10.2. Achizitorul se obligi si pldtesce pretul cetre prestator in termen de 30 zile de la data primirii facturii.
10.3. Achizitorul se obligi si pund la dispozilia prestatorului orice facilitlti qi/sau informatii pe care acesta le-a
cerut in propunerea tehnici gi pe pe care le consideri necesare indeplinirii contractului'
10.4 Daci achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 zile de la data scadenti, prestatorul are dreptul de a
sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaze factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in
termen de I zi.
10.5 - Achizitorul se obligi sl punl la dispozitia prestatorului magina de insotire gi transport valori.
10.6 - Achizitiorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului proiectul tehnic al sistemelor de alarmare
antiefiactie prezente in fiecare din cele patru casierii monitorizate, codul de instalare al fiecarui sistem si o
liniei telefonica functionala in fiecare locatie pentru transmisia evenimentelor'
10.7 - Achizitorul are urmitoarele obligatii:
a) si respecte instrucliunile de utilizare a sistemului de securitate evitand manipularea defectuoasa a

sistemului sau solicitarea frrI motiv a interventiei, in mod repetat; intr-o astfel de situalie, pani h
remedierea sistemului de securitate se va proceda la suspendarea temporard a monitorizarii obiectivului;
perioada de suspendare a monitorizarii nu se scade din valoarea abonamentului. Reluarea monitorizirii se
va efectua {brd plata altor taxe, daca suspendarea este mai mici de 30 (treizeci) de zile;

b) s6 anunle serviciul tehnic al prestatorului cu 48 oro inainte, despre orice modificare in fiqa obiectivului, in
configuratia sistemului sau in topografia obiectivului, care ar putea influenta planul de interventie sau
nivelul de protectie a sistemului; daca modificarile nu sunt anuntate la timp, prestatorul este exonerat de
orice raspundere pentru eventualele pagube datorate acestui lucru;

c) s6 anunte qi sd asigure accesul in obiectiv personalului tehnic al prestatorului in cazul aparitiei unor
nereguli la sistemul de securitate ;

d) si asigure functionarea liniei telefonice pentru transmisia evenimentelor in dispecerat si sa ia masuri
imediate pentru remedierea liniei telefonioe in cazul defectarii ei ;

e) sd completeze chestionarul de asigurare cu valoarea reald a bunurilor protejate.

Articol II. Sancliuni pentru neindeplinirea culpahild a obligaliilor
11,1. In cazul in care din vina sa exclusivi. prestatorul nu reuge$te s[-$i execute obligaliile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului ca penalitiili, o sumi echivalenti cu o
cotd procentual6 de 0,03%ol zi din valoarea obligatiilor neexecutate, pana la indeplinirea efectiva a acestora.
11.2. Achizitorul se oblig[ s[ pliteascl pre]ul convenit cdtre furnizor in termen de 30 zile de la primirea
facturii
11,3. in cazul in care achizitorul nu onoreazi. facturile in termen de 30 de zile de la expirarea data scadenta,
atunci acesta are obligalia de a pllti, ca penalit.iili, o sumi echivalentii cu cu o cot?i procentuald 0,03% din plata
neefectuate pentru fiecare zi de int6rziere, pini la indeplinirea efectivl a obligafiilor.
11.4. Achizitorul poate proceda la finalizarea prestafiilor de cltre o te4i parte, pe riscul qi cheltuiala
prestatorului, ori de cAte ori prestatorul nu executi prestaliile care datorite naturii lor, nu permit intArzieri in
executare.
11.5 - Prestatorul va suporta sanc{iunile aplicate in urma controalelor organelor abilitate; in situatia in care
prestatorul este sanctionat in mod repetat, achizitorul va denun{a unilateral contractul,

Articol 12 Garanlia de bund execulie a confiactului
12.1. Prestatorul se obligi si constituie garanlia de bunl execulie a contractului, in termen de maxim 5 zile de
la semnarea acestui4 in cuantum de 10.933,01 lei pentru toati perioada contractului si se va constitui inainte
de inceperea executarii contractului. Cuantumul garantiei de bund execu{ie este stabilit la 2,5olo din valoarea
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contractului $i se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi- partiale' In acest caz

"ont 
u"t"ntui *" obligatia de i deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca ageata de

ambele parti. Suma iiitiala care se depune de catre contractant, inainte de semnarea contractului, in contul

astfel deschis nu trebuie sa fie rnai mica de 0,5 0/o din pretul contractului'
12.2. Achizitorul se obligi sI elibereze garan{ia pentru participare 9i, dupl caz, si emitii ordinul de incepere a

contactului numai duptr ie prestatorul a iacut dovada constituirii garanJiei de buni execu{ie'

12.3. Achizitorul are dreptui de a emite pretenlii asupra garan{iei de bunl executie, in limita prejudiciului creat,

dac6 prestatorul nu igi executi, 
"*""uti "u 

intirziere sau executii necorespunzitor obligaJiile asumate prin

prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra garanliei de bund execufie, achizitorul are obliga{ia

de a notifica acest lucru prestatorului, precizind totodati obligatiile care nu au fost respectate.

12.4. Achizitorul are obiigalia de a restitui garanlia de buni executie in cel mult 14 zile de,la data intocmirii

procesului-verbal de receplie a serviciilor care fac obiectul contractului gi/sau sau de la plata facturii finale,

dacd nu a ridicat pind la acea dati pretenJii asupra ei.

Articol 13
i3.i. Perioada de prestare. Prestatorul are obliga{ia de a incepe prestarea serviciilor_ in termen de I zi de la

predarea obiectivelor prin proces verbal si primirea ordinului de incepere a contractului.

I3.2. intdrzierea in executme ' Preh'mgirea perioadei de execu\ie
1. Dac[ prestatorul se afl6 in imposibiiitatea de a respecta perioada de prestare din ceu"a achizitorului sau din

cauza unui eveniment cu caracter de forfi majori" achizitorul poate prelungi perioada de prestare.

2. pentru a beneficia de aceasti prelungire, prestatorul notifici achizitorului cauzele care constituie obstacol in

execulia contractului qi care deiermini intirzierea, Notificarea are efect numai in situafia in care prestatorul

transmite in cel mult 1 zi de la data aparifiei cauzelor care determini intArzierea '

3. Achizitorul are la dispozifie un termen de 1 zi de la data primirii notific[rii prestatorului penfu a comunica

acestuia decizia sa, cu ixceplia situaliei in care conhactul nu ajunge la termen inainte de expirarea acestei

perioade.
4. Nicio solicitare de prelungire a perioadei de executie nu poate fi transmisl dupl expirarea perioadei de

execulie a prestaliilor.

Articol 11.
Receplie Si verilicdri
14,1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor dupi terminarea perioadei

confractuale, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd 9i din caietul de sarcini,
prin incheierea unui proces verbal.
14.2. Verificerile vor fi efectuate numai cu notificarea prealabili a prestatorului cu privire la ziua 9i ora stabiliti
pentru verificare.
14.3. Achizitorul are obligalia de a notifica" in scris, prestatorului identitatea reprezentanfilor sii imputernici{i
pefiru acest scop.
14.5. Operaliuni le receptiei implic[:

- identificareaserviciilorprestate;
- testele prevlzute de contract (dupd caz)
- constatarea eventualelor neconcordante a prestaliilor fafi de propunerea tehnic6;
- constatareaeventualelordeficienle;

14.6. Operatiunile precizate la art.14.5. fac obiectul unui raport intocmit la fa{a locului de cdte achizitor,
semnat atat de citre acesta cdt gi de prestator. in cazul in care prestatorul refirzi si semleze raportul, se
men{ioneaza acest fapt, O copie a a raportului se va transmite prestatorului in cel mult 5 zile de la dzta
intocmirii.
14.7. Prestatorul are obligalia de a remedia deficienple semnalate, in termen de 3 zile de la data ludrii la
cunostinti a raportului previzut la art. 14.6.
14.8. - Procesul- verbal de recepfie a serviciilor prestate va fi semnat de cltre achizitor, sub rezerva remedierii
tuturor defi cienlelor/neconcordantelor constatate.

Articol 15. Ajustarea pre(ului contrsclului
Prelul contractului este ferm in lei Si nu se ajusteazd.

Articol 16 S ubcontructare
16.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la prezentul
confact.
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16.2. - (1) Prestatorul este pe deplin respunzltor fa{i de achizitor de modul in care el 9i subcontractan}ii sli

indeplinesc contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rlspunzdtor fafi de prestator de modul in care i;i indepline$te partea

sa din contract.
16.3. ... Orice convenlie prin care Prestatorul incredinleazd o parte din realizarca prezentului Contract de
servicii citre un te4, este considerat1 a fi un contract de subcontractare.
16.4.- Nici un subcontractant nu poate fi implicat in executarea Contractului fara acordul scris prealabil al
Achizitorului. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac[ acesta nu ;i-a indeplinit partea sa
din contract sau gi-a indeplinit-o necorespunzitor. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preful
contractului gi nu se va efectua decdt dupl notificarea achizitorului qi primirea aproblrii din partea acestuia.
16.5. - Orice schimbare a subcontractantului firi aprobarea prealabild in scris a Achizitorului sau orice
incredinJare a serviciilor de cdtre subcontractant cetre t€4e pir{i va fi consideratd o incdlcare a prezentului
contract de servicii.
16.6.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face in termen de 10 zile de zile la
data primirii notificlrii, motivAnd decizia sa in cazul respingerii aproblrii.
16.7.- Prestatorul nu are dreptul de a inlocui subcontractanlii nominaliza{i in cazul in care inlocuirea acestora
conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexi la prezentul contract.
16.8.- Prestatorul are obligalia, in cazul in care subcontracte uA p14i din contrac! de a incheia confacte cu
subcontractantii desemnati, in aceleaqi condifii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
16.9.- Niciun contract de subcontractare nu va.crea raporturi contractuale intre subcontractant $i Achizitor.
16.10.- Prestatorul va rdspunde pentru actele qi faptele subcontractantilor sdi gi ale experlilor, agentilor,
salarialilor acestora, ca gi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experfilor, agenlilor sau salarialilor
acestuia. Aprobarea de cdtre Achizitor a subcontraotirii oricdrei pd4i a Contractului de servicii sau a angajlrii
de cdtre Prestator a unor subcontractanti pentru deslagurarea Serviciilor nu va elibera Prestatorul de niciuna
dintre obligaliile sale din prezentul Contract de servicii.

Articol 17 Cesiunea
intr-un contract de achizitie publici este permis[ doar cesiunea creanlelor ndscute din acel contract, obligatiile
niscute rimdnflnd in sarcina pirlilor contractante, astfel cum au fost stipulate 9i asumate inilial.

Articol 18 incetarea contractului
18.i - Contractul inceteazS, de drep! prin executare, acordul do vointi al plrfilor, oxpirarea termonului, forti
major6, precum Si din orice alte cauze previzute do lege.
18.2 - Nerespectarea obligatriilor asumate prin prezentul contract de cltre ulla dintre pdrli, in mod culpabil, dd
dreptul pnrfii lezatp de a de a cere rezilierea contractului gi de a pretinde plata de daune-interese printr-o
notificare scrisd, cu un preaviz de 30 zile. Rezilierea devine operationala de la data confirmarii de primire a
acesteia,
18.3 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul, printr-o notificare scrisi adresatii
fumizorului, fbrb nici o compensatie, daci acesta din urm[ d[ faliment, cu conditia ca aceasti denun]are si nu
prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru furnizor. In acest caz, fumizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru parteri din contract indeplinit?i pdnl la data denunfirii
unilaterale a contractului.

Articol 19, Execugia prestaliilor pe cheltaiala Si riscul prcstdtorului
19.1. Achizitorul poate proceda la frnalizarea prestatiilor, incheind contract cu o te{i parte, pe riscul qi
cheltuiala prestatorului, ori de cite ori prestatorul nu execute prestatiile care datoritl naturii lor, nu permit
int6rzieri in executare qi dacl potrivit inqtiinflrii privind rezilierea, vina apartine exclusiv prestatorului.
19.2. Prestatorul parte a contractului reziliat nu are dreptul de a participa dfuect sau indirect la executarea
prestafiilor efectuate pe cheltuiala qi riscul siu. Acesta va furniza totuti toate informatiile colectate 9i
mijloacele utilizate in execulia contractului inilial qi care devin necesare pentru prestarea serviciilor de cdtre
terfa parte stabiliti de achizitor.
19.3. Prestatorul parte a contractului reziliat va suporta 9i eventualele majoriri ale prefului confactului,
rezultate din executarea prestatiilor de cltre ter{a parte. In cazul diminuirii prefului contractului, prestatorul
parte a contractului reziliat nu va beneficia de aceasta.

Arti.ol 20 Fo4a majord
20.1 - Forfa majori este constatatii de o autoritate competede.
20.2 - FortA majofi. exonerezi pl1ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumato prin prozontul contraol
oe toata perioada in care aceasta actioneaz5.
)0.3 - indeplinirea contractului va fi suspendat[ in perioada de actiune a forfei rnajore, dar fhri a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau plrfilor pAnA la aparilia acesteia.
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20.4 - partea contractantl care invoci for{a major[ are obliga]ia_de a notifica celeilalte p[r{i, imediat qi in mod

ior.pf",, pi.a"..r* acesteia qi sa ia oice'masi.i c*" il stai la dispozitie in vederea limit6rii consecinlelor'

20.5 - partea contractanta .a1.. ,nuo.a fo(a majorE are obligalia de a notifica celeilalte pl(i incetarea cauzei

acesteia in maximum 15 zile de la incetare'
iO.i - iu* fo.f..ajor6 aclionefisau se estimeazl c6 va acfiona o perioada mai mare de-6 luni, fiecare parte

"" 
-"" a..p*f're notifice celeilalte fa4i incetarea de plin drept a prezentului contrac! frrl oa vrouna din pdrfi

si poat6 pretinde c.eleilalte daune-interese.

toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilS, prin tratative

se ooate ivi intre ei in cadrul sau in legdtur[ cu indeplinirea

prezentului contract.
\ .i. iirn, aupe 1 5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul 9i prestatorul nu reugesc sa rezolve in mod

".i"Uit 
o iiu.ig.nli contractual5 survenitE" fiecare parte poate solicita ca disputa

Articol 22 Amendamente
pJif" *nt *tunte au dreptul, pe durata indeplinirii contractului' ds a convoni modificarea clauzelor

"or.*o*rui, 
prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale

t"giti.e ute ac"ttora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului'

Articol 23 Limba care guverneazd confiactul
Limba care guvemeazd contractul este limba romdnd'

Articol 25 Comunicdri
zi.f- trl orice comunicare intre plrfi, referitoare la indeplinirea prezentului contrac! tebuie sd fie transmisi

in scris.
f2;Orice do"u."nt scris trebuie inregistrat atiit in momentul transmiterii, cdt 9i in momentul primirii'

25.2 - Comunicarile intre parfi se 
-pot 

face 9i prin telefon, telegramS, telex, fax sau e-mail cu conditia

confrmlrii in scris a primirii comunicirii.

Articol 25 Legea aplicabild contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Rominia'

p6rtile au inteles sl inctreie azi T-..o- l..$Jf^"ort contract in 2 exemplare originale, unul pentru

achizitor si unul pentru prestator'

Artico I 2 1 S oI t$ionarea litwiilor
21.1. Achizitorul gi prestatorul vor depune
directe, orice neintelegere sau disputi care
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Denumire servicii I Nr. Posturi
Nr.Ore

Drestate anual

Valoare unitara
-fara TVA-

flei/h si post)

Valoare totala
anuala fara TVA

0ei)

Servicii de paza caserii 4p 8h./zi L-V 8.540 7  , 1 0 60.634
7,t0 31 1.E32

Servicii paza depozite 5p 24hlzi 43.921J
7,10 28.854,40

Insotire transport valori 2p thlziL-Y 4.064

Valoare unitara
-fara TVA-

0ei/4statii si luna)

Valoare totala
anuala fara TVA

(lei)
Denumire serviciu II

Nr de statii
de

monitorizare

Nr, luni de
monitorizare

Monitorizare, interventie,
asistenta tehnica si service
pentru sistemele antiefractie si
incendiu

4 sta{ii
l24hlzi

(4 stafii/lunl)
l2 luni 3.000 36.000

TOTAL (I + II)
4 5 1
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