
contract de prestari servicii (draft-clauze obligatoJii)
nr data

Preambul
in temeiul Legii nr.98/20f6 privind achiziliile publice s-a incheiat prezentul contract de presteri

servicii, intre:
1. Autoritatea contractantd, Directia Venituri Buget Local sector 2., adresa sediu Bd. G;rii Obor

nr 10, Sector 2, telefon 252.84,O9/fax252,a4.12, e-mail .............., cod fiscal 13811802 cont trezorerie
Trezoreria repre2entau prLnSector 2

ti
2.

in calitate de Achizitor, pe de o parte

denumire operatorul economic

cod fiscal cont itrezorerie, bancd)

i;il;............................................... 
" {denumirea

in calitate de Prestator, pe de alt; parte.

reprezentat prin

conduc;torului)

2. Definitii
2.7. Tn prezentul contract urmStorii termeni vor fi interpretali astfel:

a). contract - reprezintd prezentul contract $i toate Anexele sale.

b). Achizitor 5i Prestator - pertile contractante, a9a cum sunt acestea numite in prezentul

contracu
c). pretul contractului - pretul plStibil Prestatorului de c;tre Achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integralS $i corespunz;toare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d). produse - echipamentele, matinlle, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele

la prezentul contract, pe care Prestatorul se obligS, prin contract, sd le presteze Achizitorului;

e). servicii - servicii aferente livrarii serviciilor, respectiv activititi le8ate de prestarea

serviciilor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnic; in
perioada de garantie Si orice alte asemenea obligalii care revin Prestatorului prin contract;

f). origine - locul unde echipamentele au fost realizate, fabricate. Echipamentele sunt
fabricate atunci c6nd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major6 $i esential; a

componentelor rezult; un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile
sale de ba26, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. originea serviciilor si serviciilor poate

fi distinctS de nationalitatea Prestatorului.
g). destinatie finalS - locul unde Prestatorul are obligatia de a furnlza echipamentele;
h). termenii comerciali de livrare vor fi interpretali conform INCOTERMS 2000 - Camera

lnternational; de Comert (ClC).

i). forta major; - un evenlment mai presus de controlul pErtilor, care nu se datoreazd 8re$elii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractLllui 5i care face

imposibil6 livrarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:

rezboaie, revolutii, incendii, inundaliisau orice alte catastrofe naturale, restrictiiapdrute ca urmare a

unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive ci enunciative. Nu este considerat forta
majori un eveniment asemenea celor de mai sus care, fir; a crea o imposibilitate de livrare, face
extrem de costisitoare livrarea obligatiilor uneia din perti;

j). zi- zi calendaristicS; an - 365 de zile.



k. Regulamentul General privind Proteclia Datelor sau GDpR - Regulamentul IUEJ 2076/679 al
Parlamentului European 9i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteclia persoanelor fizice in
ceea ce privette prelucrarea datelor cu caracter personal Fi privind liber; circulatie a acestor date $i
de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat in Jurnalul Oflcial al Uniunii Europene L 119 (4.5,2016;
l. date cu caracter personal - orice informatii privind o persoand fizicd identificati sau
identificabila (,,persoana vizata")i o persoanE fizici identiflcabila este o persoand care poate fi
identificau, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un numdr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau maj multe
elemente specifice, proprii identiutli sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale
sau socialej
m. Prelucrare - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau f;r; utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau
punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, $tergerea sau
distrugerea;
n. Operator -persoane fizici sau juridice, autoritatea publicS, agentia sau alt organism care,
sin8ur sau impreuni cu altele, stabileste scopurile ti mijloacele de prelLlcrare a datelor cu caracter
personal; atunci cend scopurile si mijloacele prelucririi sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene
sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuja pot fi prev;zute in
dreptul Uniunii Europene sau in dreptul internj
o. incdlcarea securit;lii datelor cu caracter personal - o inc;lcare a securitdtii care duce, in mod
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu
caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-Lrn alt mod, sau la accesul neautorizat la
acestea.

3, lnterpretare
3.1. ln prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural 9i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezint; zile calendaristice daca nu se
specific; in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul prin.ipal al contractului
4.1. Prestatorul se oblig; s; sE presteze serviciile de paza si monitorizare sedii DVBI Sector 2 in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se oblig; s; pl;teasci pretul convenit in prezentul contract.

5. Pretulcontractului
5.1. Pretul contractului, respectiv pretul serviciilor, este de ........,, lei la care se adauge ......... TVA,
5,2. Prelul r;mane ferm pe toati perioada derulSrii contractului.

6. Durata aontEctului
6.1. Prezentul contract incepe de la data de 01.04.2020
6.2. Prezentul contract inceteaz; sE produc; efecte la data de 37.72.2020 sau dupd ultimul
termen prevdzut in acordul de prelungire, conform legii, cu exceptia menlionat6 la pct.6.5.

Prelungirea contractului initial nu poate depdSi o durati de 4luni de la data expir;rii duratei
iniliale de indeplinire a acestuia.



6.3. Prezentul contract poate inceta dac6 nu sunt respectate clauzele contractuale, dup; ce s-a

fdcut dovada neindeplinirii contractului.
6.4. Partea care doreste incetarea contractului, dupd ce a f6cut dovada neindeplinirii clauzelor
contractuale, anunta cealaltd parte cu cel pulin 10 zile inainte de incetarea efectiva.
6.5. Contractul produce efecte pana la data expirariigarantiei serviclilor.

7. Executarea aontraatului
7,7. Livrarea serviciilor Si/sau serviciilor ce fac obiectul prezentuluicontractincepe dupd semnarea

contractului de cdtre ambele p;rti 9i constituirea garantiei de bund execulie in conformitate cu

art.72.!.

8. Documentele contraatului
8.1. Documentele contractului ce fac parte integranta din contract sunt:
. anexele la prezentul contractj
. propunerea, oferta tehnrcS ti finaciarS;
. garanlia de bun; executie;
. documentatia de atribuire ti caietul de sarcini;
. graficul de prestarei
. actele adilionale, daci perlile vor semna astfel de documente, in timpul derulSrii contractului;
. lista subcontractantilor cu datele de identificare ale acestora, dace este cazulj
. angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, dacd este cazul,

9. obligatiile prlncipale ale Prestatorului
9.1. Sa presteze serviciile ce fac obiectul contractului conform cerintelor specificate in Anexele la
prezentul contract si in caietul de sarcini. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului. Prestatorul se obliB; se presteze serviciile la standardele gi/sau performantele
prezentate in oferta tehnic6.
9.2. Prestatorul se obligd sA presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
oferta tehnicS.
9.3. Prestatorului ii revin toate obligatiile ce rezulta din caietul de sarcini, chiar daca acestea nu

sunt prevazute in mod expres in contract.
9.4. Prestatorul se obliga s5 despdgubeasca Achizitorulimpotriva oricdror:

1) reclamatii Si actiuni in justitie, ce rezulti din inc;lcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu echipamentele achizilionatej

2) daune-interese, costuri, taxe Si cheltuieli de orice natur; aferente executirii prezentului
contract/ cu exceplia situaliei in care o astfel de incdlcare rezult6 din respectarea caietului de sarcini
intocmit de cetre Achizitor.
9.5. Prestatorul se obligi s; emita si sa inregistreze la sediul Achiz,torului facturile reprezentand
pretul convenit prin prezentul contract pentru serviciile prestate si receptionate.
9.6. Prestatorul are obligatia de a pastra confidentialltatea asupra tuturor informatiilor despre
Achizitor, ale acestuia sau in legatura cu activitatea acestuia la care are acces urmare a incheierii
prezentului contract, incalcarea acesteiobligatiifiind sanctionata conform legislatieicivile si penale

10. oblita!iile principale ale Achizitorului
10.1. Achizitorul se obli8d s; receptioneze serviciile la termenul convenit.



10.2, Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate $i serviciile prestate conform art.4.1din prezentul contract.
10.3. Achizitorul se oblig; s; pl;teascd pretul serviciilor citre Prestator in termenul legal (Legea

n(.12/2073) pe baza facturilor emise 9i comunicate de Prestator conform art.9.5. din prezentul

contract.

11. Sanqiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
11.1. incazulin care, din vina sa, Prestatorul nu-9i execute obligatiile asumate prin contract, atunci
Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul si/sau percepe penalitdti de intarziere in cuantum de 0,

1% din valoarea totala a contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pand la momentul indeplinirii
efective a obligaliilor, pentru fiecare situatie de neindeplinire a obligatiilor in parte, apreciatd
conform contractului ti documentelor acestuia, in urmetoarele situatiil

a) pentru intArzieri in prestarea serviciilor, un cuantum de 0,1% din valoarea totale a

contractului pentru fiecare zi de interziere, pan; la momentul la care Prestatorul livreaz; serviciile,
cu aplicarea prevederilor art.16.4;

b) pentru neconformit5ti in prestarea serviciilor, avend in vedere cerintele/specificatiile
precizate in caietul de sarcini, un cuantum de 0,1% din valoarea total; a contractului pentru fiecare
zi de intarziere calculate panS la prestarea serviciilor la standardele asumate prin propunerea

tehnicd;
c) pentru nerespectarea si neaducerea la indeplinire la termen, a solicitarilor transmise in

scris de Achizitor conform prezentului contract, calculate pana la indeplinirea solicitarii in cauza,
pentru fiecare solicitare nerezolvata la termen.
11.2. ln cazul in care Achizitorul nu onoreaze facturile in termenul legal de platd atunci Prestatorul
are dreptul de a deduce acestuia ca penalit;ti o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1%/zi

din plata neefectuata.
11,3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod

culpabil, dd dreptul partii lezate de a cere rezilierea prezentului contract si de a pretinde plata de

daune-interese.
11.4. Prezentul contract se reziliazd unilateral, la dispozitia Achizitorului, fdri a mai fi necesar;
punerea in interziere a Prestatorului, f;r; incuviintarea vreunei instanle judec;toregtiin urmdtoarele

cazuri:
a) Prestatorul se afl; in procedura insolventei, dispusa de citre instanta, printr-o sentint;

irevocabila, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenlei. ln acest caz, Prestatorul are

dreptul de a pretinde numai plata corespunz5toare pentru partea din contract indeplinitd pan; la

data denunt;rii unilaterale a contractului j

b) Prestatorul nu isi indeplineste obligaliile de prestare a serviciilor in conformitate cu

prevederile art. 16.4 $i Achizitorul nLr transmite notificare scrisd Prestatorului c; poate continua
prestarea serviciilor cu calculul de penalitdtl prevezut la art, 11.1, lit. a);

c) Prestatorul nu iti indeplineste obligatiile contractuale asumate, degi a fost notificat de

Achizitor, Prestatorul primind o notificare prin care ise aduce la cunottint; faptul d nu 9i-a executat
sau i5i execut; in mod necorespunz6tor oricare din obligaliile care ii revin;

d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legdturd cu exercitarea profesiei

printr-o hotSrare judecrtoreasci delinitiv;;
e) Prestatorul se afl; in culpe profesional; grav; ce poate fi dovedita prin orice mijloc de

prob; de catre Achizitor;
f) are loc orice modificare organizat;onal5 care implicd o schimbare cu privire la persoana

joridlc;, natura sau controlul Prestatorului, co exceplia situaliei in care asemenea modificari sunt
inregistrate in conditiile legii silntr-un act adilional la contractul de servicii;
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g) aparilia oricdrei alte incapacitdtl Iegale care sd impiedice executarea contractului de

servicii;
h)in caz de neexecutare culpabilS din vina Prestatorului a obligatiilor prevdzute la art, 9 5i art.

13, atunci cand cuantumul penalitdtilor de intarziere este mai mare de 10% din pretul contractului,
Achizitorul este indreptitit s; considere contractul desfiintat de drept, f;r; a mai fi necesare punerea

in intarziere a Prestatorului, feri incuviinJarea vreunei instante judecitoresti ti fdra a mai fi necesara

indeplinirea vreunei formalititi prealabile. in aceasti situalie Prestatorul nu este indreptdtit si
solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptitit sd le primeasc; ca urmare

a rezilierii contractului potrivit acestei clauze.

L1.5. Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 11.4 literele a) - h) se va notifica in
scris Prestatorului si va deveni efectiva in termen de 10 zile lucr;toare de la data notificarii. La

momentul rezilierii contractului sau la primirea notificarii in acest sens, Prestatorul va lua misuri
imediate pentru finalizarea livrarii serviciilor si/sau serviciilor ln mod prompt ti organizat astfel lncet
costurile aferente s: fie minime.
11.6. Achizitorul va avea, pan6 la data rezilierli, aceleasi obligalii de platd prev;zute in contract,
inclusiv plata serviciilor furnizate 9i receptionate penE in acel moment.
11.7. in cazul rezilierii contractului din vina Prestatorului, Achizitorul va stabili daunele pe care

trebuie se le suporte Prestatorul Si/sau se vor retine din garantia de buni executie.
11.8. ln cazul in care no se pot aplica prevederile art. 11.7. recuperarea daunelor se va face

conform prevederilor legale in vigoare la acea data.
11.9. Achizitoruligi rezervi dreptul de a denunla unilateral contractul de servicii, in cel multl0de
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului 5i

care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa misurd inc6t indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrarS interesului public.

11.10. in cazul previzut la clauza 11.9, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunz;toare pentru partea din contract indeplinita pand la data denunFrii unilaterale a

contractului .

11,11, Oprirea prest6rii serviciilor de cdtre Prestator conform art. 11.9 din prezentul contract fer;
notificarea in prealabil a Achizitorului, d; dreptul acestuia din urmi de a rezilia contractul la data
aflSrii motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractulva inceta de plin drept, la

data afl;rii motivelor, feri intervenlia instantei 9i fir; alte formalit6ti suplimentare.
11.12. Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:

a) prin ajungere la termen
b) cu anticipatie prin acordul partilor sau pentru neindeplinirea clauzelor contractuale,
Nerespectarea de catre una din parti a oblagatiilor prevazute in cadrul articolelor 4 - 24,27 sl

29 si asumate prin prezentul contract, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de
drept in conditiile art. 1553 Cod civil - pactul comisoriu - si de a pretinde plata de daune - interese.

Clauze spe.ifice

12, Garantia de bunA executie a.onthctului
12.1. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului, exclusiv T.V.A.,
respectiv ...... lei. Garantia de buna executie va fi constituita in cel mult 5 zile de la data semnarii
contractului. in cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteazE valoarea acestuia,
contractantul are obligatia de a completa garantia de bun; executie in corelatie cu noua valoare a

contactului.
12.2. Garanlia de bund executie se va constitui prin virarea sumei precizate in contul
RO75TRE27025006xxx000192 deschis la Trezoreria sectorului 2 integral sau printr-un instrument de
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garantare emis tn conditiile legii de o societate bancar; sau de o societate de asigurdri, care devine

anex6 la contract..
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bune executie, oric6nd pe

parcursul indeplinirii contractului, in limita preludiciului creat, in cazul in care Prestatorul nu i9i
indepline$te din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buni executie Achizitorul are obligalia de a notifica pretenlia atat contractantului, cat ti
emitentului instrumentului de garantare, preciz6nd obligatiile care nu au fost respectate, precum 9i

modul de calcul al prejudiciului, in situatia execut;rii garantiei de bund executie, partial sau total,
Prestatorul are obligatia de a reintregii garantia in cauz; raportat la restul r;mas de executat.
12.4. Achizitorul se oblig; s; restituie garantia de bund executie in cel mult 14 zile de la data

furnizdrii tuturor serviciilor si expirarii termenului de garantie al acestora, dace nu a ridicat pen; la

acea data pretentiiasupra ei.
12.5. Garantia serviciilor/tehnica este distincte de garantia de bund executie a contractului (dupa

caz).

12.6. Garantia de bun; executie se constituie de c6tre Prestator in scopul asigur;rii Achizitorului de

indeplinire cantitativ6, calitativE siin perioada convenit; a contractului.
12.7. Tn cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de

buna executie, Prestatorul este obligat sa-l desp;gubesca pe Achizitor integral 9i intocmai,

13. Alte responsabilitdti ale Prestatorului
13.1. Prestatorul are obligatia de a livra serviciile $i/sau presta serviciile previzute in contract cu

profesionalismul ti promptitudinea cuvenite angajamentului asumat 5i in conformitate cu

propunerea sa tehnic; si caietul de sarcin.
13.2. Prestatorul se oblig; sd supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,

materialele, instalaliile, echipamentele 5i orice alte asemenea, fie de nature provizorie, fie definitiv;,
cerute de contract, in misura in care necesitatea asigurErii acestora este prev;zutd in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru livrarea serviciilor in conformitate cu graficul de

prestare convenit. Totodat6, este r5spunz;tor atat de siguranla tuturor operatiunilor $i metodelor de

prestare utilizate, c6t $i de.alificarea personalului folosit pe toat6 durata contractului.

14. Receptie, inspectii ti teste
14.1. Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta si/sau testa serviciile pentru a

verifica conformitatea lor cu specifica!iile din anexa/anexele la contract.
14.2. lnspecliile 9i testerile la care vor fi sLrpuse serviciile, cat Si conditiile de trecere a receptiei
provizorii Si a receptiei finale (calitative)sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.

Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, Prestatorului identitatea reprezentantilor sii
imputernicili pentru efectuarea receptiei, testelor 9i inspectiilor.
14.3. lnspecliile si testele din cadrul receptiei provizorii 5i receptiei finale (calitative) se vor face la

destinalia final; a serviciilor, respectiv.........
14.4. Daci vreLrnul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificaliilor, Achizitorul are

dreptul s; il resping;, iar Prestatorul f;r; a modifica pretul contractului are obliSatia:
a)de a inlocui serviciile refuzate; sau

b) de a face toate modificArile necesare pentru ca serviciile s; corespundi specificatiilor lor
tehnice.
14.5. Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa gi, dac; este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amanat datoriu faptului cd serviciile ao fost inspectate 9i testate de Prestator, cu sau f;r;
participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livririi acestora la destinatia final6.
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14.6, Prevederile clauzelor 14.1 - 14.4 nu il vor absolvi pe Prestator de obligatia asumirii Earantiilor
sau altor obligatii prev6zute in contract.

15. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
15.1. Prestatorul are obligalia de a incepe presteze serviciilor in conformitate cu prezentul contract.

Tn cazul in care Prestatorul suferS intarzieri 9i/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate Achizitorului, p;rtile vor stabili de comun acord, in conditiile leBii:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciuluii

b)totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adduga la pretul contractului.
15.2. serviciile prestate in baza contractului trebuie furnizate in termenul convenit de p5rti.

in cazulin care exista I

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaz; Prestatoruluii
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni astfel dec6t prin inc6lcarea

contractului de Prestator,
Prestatorul este indreptSlit si sol;cite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a

oric;rei faze a acesteia, iar atunci pdrtile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare 9i vor
semna un act adi!ional, in condiliile legii, fer; a fi afectate prevederile referitoare la pretul
contractului.
15.3. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a

serviciilor, in conditiile legii, orice interziere in indeplinirea contractului d; dreptul Achizitorului de a

solicita penalitEli Prestatorului.
15.4. Prezentul contract inceteazd de plin drept:

- la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, sau dupd ultimul termen prev;zut in acordul

de prelungire stabilit;
- la o dat; anterioari celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de voinli a pirtilor

contractante;
- prin denuntare unilaterala;
- in caz de fo4e major6.

16. Prestarea gi doaumentele care insotesc serviciile
16.1. Prestatorul are obligatia de furniza serviciile precizate la destinatiile indicate de Achizitor
respectand datele din Braficul de prestare.

Prestarea serviciilor si verificarea acestora se va face la sediulAchizitorului din ...................
16.2, La expedierea serviciilor, Prestatorul are obligatia de a comunica, in scris, at6t Achizitorului,
cat ti, dup; caz, societ;tii de asigureri datele de expediere, num;rul contractului, descrierea

serviciilor, cantitatea, locul de incErcare gi locul de desc;rcare.
Prestatorul va transmite Achizitorului toate documentele care insotesc serviciile, factura

fiscalS, rapoarte, orice alte documente care fac dovada calitatii, conformitatii si furnizdrii serviciilor.
16.3. Certificarea de cetre Achizitor a faptului ci serviciile au fost furnizate patial sau total se face

dupe instalare Si dupd receplie, prin semnarea de primire de c6tre reprezentantul autorizat al

acestuia, pe documentele emise de Prestator pentru prestare.

16.4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,

orice intarziere in indeplinirea contractului dd dreptul Achizitorului de a solicita Prestatorului
penalitdti, conform prevederilor art. 11.1.
16.5. Prestarea serviciilor se considerd incheiatd in momentul in care sunt indeplinlte prevederile

clauzelor de receplie a serviciilor.

17. AsigurAri
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17.1. Prestatorul are obligatia de a se asigura prin polita de asigurare privind asigurarea de
respundere civilS, in functie de termenul comercial de prestare convenit.

18. servicii
18.1. Pe leng; prestarea efectiv5 a serviciilor, Prestatorul are obliBatia de a furniza 5i serviciile
accesorii serviciilor furnizate, fer; a modifica prelul contractului, dace este cazul.
18.2. Prestatorul are obligalia de a furniza aceste servicii, pentru perioada de timp conveniU,
respectiv durata contractului, cu condiiia ca aceste servicii sA nu elibereze Prestatorul de nicio
obligatie de garantie asumat; prin contract.
18.3. Prestatorul are obligatia, ca la solicitarea scrise a Achizitorului, si pAstreze in custodie
serviciile comandate, p6ni la o datd ce ii va fi comunicat6 ulterior, firA ca aceastd actiune sa modifice
pretulcontractului.

19. Garan!ie acordatd serviciilor
19-1. Prestatorul are obligatia de a garanta serviciile prestate prin contract in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
19.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatorului, in scris, orice pl6ngere sau

reclamatie ce apare in conformitate clr aceastd garanlie.

19.3. La primirea unei astfel de notific;ri Prestatorul are obligatia de a remedia problema in
perioada convenitS, f;r; costuri suplimentare pentru Achizitor. Serviciile care, in timpul perioadei de
garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiazd de o nou; perioad; de garantie care decurge de la
data inlocuirii produsului.

19.4. Da.; Prestatorul, dup; ce a fost in$tiintat conform art.19.2, nu remediaz; problema in
perioada conveniu, beneficiarul are dreptul de a lua m;suri de remediere pe riscul si spezele
Prestatorului 5i fire a aduce nici un prejudiciu oricdror alte drepturi pe care beneficiarul le poate

avea fati de Prestator prin contract.

20. Ajustarea pretului contra.tului
20.1. Pentru serviciile prestate ti/sau serviciile livrate, pldtile datorate de Achizitor Prestatorului
sunt cele declarate in propunerea financiard, anexe la contract ti nu se pot modifica.

21. Amendamente
21.1. Pertile contractante au dreptul de a modifica prin act aditional, in conditiile legii, clauzelor
contractului, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaz; interesele comerciale legitime
ale acestora 9i care nu au putut fi prev;zute la data incheierii contractului. Contractul de prestare se

poate prelungi numai cu acordul pe4ilor pe o perioadd determinata in conformitate cu legislatia in
vigoare.

22. Subcontra.tanti
22.1. Prestatorul are obligatia de a lncheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleagi

conditiiin care el a semnat contractul cu Achizitorul si numai dupa obtinerea in prealabil a acordului
Achizitorului. Activitatile ce revin acestora, precum ti sumele aferente serviciilor, sunt cuprinse in

contractulinitial.
22.2. Achizitorul poate efectua plSti corespunz;toare petii/p;rtilor din contract indeplinite de

citre subcontractantii propusiin ofertS, dac6 ace$tia soliciU la momentul incheierii contractului sau

la momentul introducerii lor in contract, pentru serviciile livrate Achizitorului.
22.3. Achizitorul efectueazi pl;tile directe cdtre sobcontractantii agreati doar atunci cand prestatia

acestora este confirmat; prin documente agreate de toate cele 3 perti, respectiv Achizitor, Prestator
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9i subcontractant sau de Achizitor 9i subcontractant atunci c6nd, in mod ne.iustificat, Prestatorul

blocheazA conf irmarea prestarii obligatiilor asumate de subcontractant.

Dispozitiile prevdzute mai sus nu diminueazd rdspunderea Prestatorului in ceea ce privegte

modul de indeplinire a contractului.
22.4. Prestatorul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati, sub san.tiunea inopozabilitatii contractelor fata de Achizitor
22.5. Lista subcontractanlilor cuprinzand datele de identificare a acestora, precum 5i contractele

incheiate cu acettia se constituie in anexe la contract.
22.6. Prestatorul si subcontractantii sunt pe deplin rdspunz;torifata de Achizitor de modul in care

indeplinesc contractul.
Subcontractantul este pe deplin respunzetor fata de Prestator 5i Achizltor de modul in care

indeplinegte partea sa din contract.
22.7. Achizitotol are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acettia nu

indeplinesc partea lor din contract. Prestatorul se obliga fata de Achizitor sa insereze o clauza

corespunzatoare, in acest sens, in contractele incheiate cu subcontractantii.
22.8. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a indeplinit partea sa

din contract, Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentd activit6tilor
subcontractate, care va fi cel mult egal6 cu valoarea declarau in cadrul ofertei ca fiind
subcontractat; si se va face doar cu acordul prealabil al Achizitorului.

Subcontractantii schimbati au obligalia de a prezenta o declaratie pe propria rSspundere prin

care igi asumd respectarea prevederilor caietului de sarcini ti a propunerii tehnice depuse de c6tre

contractant la oferti, aferent; activititii supuse subcontracterii.
Contractele de subcontractare Si declara!iile vor fi prezentate cu cel pulin 15 zile inainte de

momentul inceperii prestSril serviciilor de c6tre noii subcontractanti.
Noii subcontractanti au obligalia de a transmite certificatele $i alte documente necesare

pentru verificarea inexistentei unor situalii de excludere 9i a resurselor/capabilit;tilor
corespunz;toare p;rtilor de implicare in contract.
22.9. Nerespectarea oricarei clauze prlvitoare la subcontractanti atrage inopozabilitatea
contractelor fata de Achizitor, implicit nesubzistand nici obligatia de plata a serviciilor furnizate de

subcontractantii despre a caror existenta anterioara incheierii contractului nu a fost incunostiintat
Achizitorul sau pentru serviciile prestate de subcontractantii pentru care Achizitorul nu sia dat

acordul, ulterior incheierii contractului.

23. intarzieri in indeplinirea contractului
23.1. Prestatorul are obligatia de a indeplini contractul de prestare in perioada/perioadele inscrise
in graficulde livrare.
23.2. Dace pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respect; Eraficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, acesta are obligalia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act

aditional.
23.3. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice int6rziere in indeplinirea contractului d; dreptul acestuia de a solicita penalititi Prestatorului.

24. Cesiunea
24.1. Prestatorul se oblige s; nu transfere obligatiile asumate prin contract.
24.2. Prestatorul se obli8d sd nu transfere creantele nascute din contract, fara acordul prealabil

expres al Achizitorului.



25. Fo4a majori
25.1. Forta major; este constatatd de o autoritate competenti.
25.2. Fot\a majorE exonereazi parlile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat; perioada tn care aceasta actioneaz;.
25.3. indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fire a

prejudicia drepturile ce lise cuveneau partllor pand la aparitia acesteia.
25.4. Partea contractantd care invocd forla major5 are obligatia de a notifica celeilalte pirli,
imediat 9i in mod complet, producerea acesteia Si se ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limltirii consecintelor.
25.5. Dac; forla majord actioneazd sau se estimeaz5 c; va actiona o perioad; mai mare de 10 zile,
fiecare parte va avea dreptul sA notifice celeilalte pdrtiincetarea de plin drept a prezentului contract,
fer; ca vreuna din pirti s; poat; pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solu!ionarea litigiilor
26.1. Achizitorul 9i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disput; care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatur; cu
indeplinirea contractului.
26.2. Dac5, dup; 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul 5i Prestatorul nu reutesc si
rezolve in mod amiabil o divergen!6 contractuale, fiecare poate solicita ca disputa s; se solutioneze
de c5tre instantele judec;toresticompetente de la sediul Achizitorului,

27. Confidentialitate
27.1. ln executarea prezentului contract, fiecare parte se obliga sa pdstreze confidentialitatea
asupra tuturor informatiilor sub orice forma s-ar prezenta (orala, scrisa, numerica, etc.) referitoare la
prezentul contract si la anexele acestuia.
27.2. Obliga\ia de confidenlialitate asumata de pErti incumba si colaboratorilor, consultantilor,
salariatilor si, in general, tuturor preputilor acestora. Partile isi asuma obligatia de a in$tiinta
persoanele prev;zute mai sus asupra caracterului confidential al informatiilor si de a veghea la

respectarea acestei obligatii.
27.3. Obligatia de confidentialitate asumata potrivit prezentului .ontract isi va produce efectele si

dupd incetarea, din orice cauza, a prezentului contract.

28. Limba care guverneazd contractul
27.1. Limba care guverneaz; contractul este limba roman6.

29. Comuniciri
29.1. Orice comunicare intre pd(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie se fie
transmisA in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii cat ti in momentul
primirii.
29.2. Comunicdrile intre pdrti se pot face Si prin telefon, fax sau e-mail cu condilia confirm;rii in
scris a primirij comunicdrii.

30. Legea aplicabili contractului
30.1. Contractulva fi interpretat conform legilor din Romania.
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31. PROTECJIA DATETOR CU CARACTER PERSONAL

31.1, Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului contract intri sub incidenla
Regulamentului UE 2076/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal $i privind libera circulalie a acestor date 5i a legislatiei secundare
referitoare la protectia datelor cu caracter personal.

31.2, Fiecare dintre Pirli va realiza activit;lile de prelucrare a acestor date in calitate de operatori
asociati pentru prelucr5rile de care se ocup;, in conformitate cu prevederile legale in vigoare,
aplicabile la momentul prelucrdrii datelor cu caracter personal ,,Aspecte privind protectia datelor cu

caracter personal" - parte integranta dan prezentul Contract.
31.3. Datele cu caracter personal vor fl utilizate exclusiv pentru reali2area scopului prevdzut din
prezentul contract, cu respectarea legjslatiei in vigoare.
31.4. Prelucrarea datelor se face cu respectarea confidentialitStii Si securitdtii datelor; in acest sens,
Pertile se obligi s; aplice misurile tehnice 9i organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu
caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificirii, dezv;luirii sau
accesului neautorizat, precum Si impotriva oric;rei altei forme de prelucrare ilegal;. Respectivele
m5suri trebuie si asigure un nivel de securitate adecvat ln ceea ce prive$te riscurile pe care le
reprezinte prelucrarea, raportat la natura datelor care trebuie protejate gi la tehnologia utilizatS in
Procesul de prelucrare.
31.5. in situatia in care P;rIile constate existenla unui incident cu privire la securitatea datelor, se vor
informa reciproc in cazul in care incidentul a avut loc in procesul de transmitere a datelor intre Parti

ti vor dispune m;surile prev;zute de actele normative in vigoare si din prezentul Contract.

P5rlile au inteles si incheie azi .,....,....... prezentul contract in doui exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Beneficiar,
Direc!ia Venituri Buget Local Sector 2

Director Executiv,

Prestator,

Director General,
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