
CONSILIUL J UDETEAN DAMBOVTTA
DIRECTIA GENERALA ON ASISTENTA SOCTAT,A gT TNOTECTIA COPLULUI
Asisten[I sociald copii: Tdrgovigte, str. I.C.Visarion, nr,8, cod 13001l; Tel: 0245-217686,614615,617042;

Fax:0245-614623
Asistenf[ sociall adulfi: T6rgovigte, str. Mr.Brezigeanu, nr. 25, cod 130035; Tel:0245-617348, 611915;

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro
operator de date cu caracter personal nr. 8980

Nn.'f6,{xt lh'lt.roW

ANUNT DE PUBLICITATE

A Direclia GeneralS de Asistenld Social[ qi Protec]ia Copilului vd solicitd oferta de pre!
pentru servicii de paza pentru CIA Tuicani si CAbR Tuicani din cadrul D.G.A.S.P.C.
Ddmbovila pentru perioada 01.01 - 31.12.2023.

Documenta{ia de atribuire a contractului menlionat mai sus se regdseqte ataqatd.
Termenul limit[ de depunere a ofertelor este 20.12.2022.

Condilii pentru ofertanlii interesali :

- sd inregistreze oferta in catalogul electronic disponibil pe www.e-licitatie.ro.
Autoritatea contractant6 ya achiziliona serviciile din catalogul electronic SEAP de la
operatorul economic care indeplineqte condiliile prevdzute in caietul de sarcini anexat, inbaza
criteriului de atribuire prevazJt in documentatie.

Informatii suplimentare: D.G.A.S.P.C. Dambovita, Serviciul achizitii publice si urmarire
contracte, tel. 024521 7686/1 08.

DIRECTOR GENERAL
jr. Sandurlone

n;jir,fiffii



APROBAT
DIRECTOR GBNBRAL

jr. Sandu

CAIET DE SARCINI
Specifica{ii tehnice minimale

Autoritatea contractanta: DIRECIIA GENERALA
COPLULUI DAMBOVITA , adresa: T6rgovigte, str.I.C.
61 4623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Obiectul achizitiei:

Vissarion nr. 8, telefon:0245-217686, fax: 0245-

Servicii de paza cu un post permanent, pentru doua centre din subordinea D.G.A.S.P.C. Ddmbovila,
respectiv C.I.A. Juicani si C.Ab.R. Juicani, str. Spitalului, nr. 1, Moreni.

Valoarea estimata: 165126.00lei ftrd TyA (24 h x 365 zile x 18.85 lei fara TVA/h)

Criteriul de atribuire: Contractul de prestlri servicii va fi semnat cu ofertantul cu cel mai mare punctaj
(criteriul cel mai bun raport calitate-pret) pentru serviciile de paza. Ulterior semnlrii contractului, autoritatea

contractanta va face comanda in SEAP.

Factori de evaluare:
Componenta financiara
l. Pretul ofertei -98 %- Invers proportional -Punctaj maxim total 98
Algoritm de calcul:
Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeazaproportional, astfel: P(n): (Pret minim ofertat I
Pret n) x punctaj maxim alocat.
Componenta tehnica:
l. Numar de contracte similare derulate in ultimii 3 ani - 2Yo -Direct proportional - Punctaj maxim total2
Algoritm de calcul
a) pentru 5 sau mai multe contracte similare derulate in ultimii 3 ani, se acordd punctajul maxim de 2 puncte;

b) pentru 4 sau mai putine contracte similare derulate in ultimii 3 ani, se acordl I punct, c) pentru niciun
contract similar derulat in ultimii 3 ani, se acorda 0 puncte.

Cerinta se va demonstra prin prezentarea documentelor constatatoare eliberate la incheierea perioadei
de derulare a contractelor.

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaboratd in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Caietul de sarcini

face parte integranta din documenta{ia pentru elaborarea qi prezentarera ofertei gi constituie ansamblul

cerin{elor pebaza cdrora se elaboreazd de cdtre fiecare ofertant propunerea tehnicS.

Documentele ofertei sunt:
- Formular de oferta (formular 2)
- Scrisoare de inaintare (formular 1)

- Documente de calificare
- Propunere tehnica

Documentele de calificare solicitate sunt:
- Declaratia de eligibilitate (formular 3).
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- Lieenta de functionare pentru servicii de paz[ a bunurilor, obiectivelor qi valorilor qi servicii de

consultantl in domeniu. eliberata de Irrspectoratul General al Polifiei Rom6ne, cu avizul prealabil al

Serviciului RomAn de Inforrnafii, in conforrnitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 care reglementeaz5
condi{iile necesare infiin!6rii unei frrme de pazd gi proteclie in Ronidnia, valabila la momentul prezentarii.

copie cu mentiunea,,conform cu originalul".
- Certificatul de inregistrare qi statutul societl{ii/ actul constitutiv din care sa reiasd obiectul de

activitate, copie cu mentiunea,,conform cu originalul".
- Declaratie pe propria.raspundere privind faptul cI la elaborarea ofertei a finut cont de obligafiile
relevante din domeniile mediului, social qi al relatiilor de muncd si ca le va respecta pe toatd
durata de indeplinire a contractului (Formular 5).

- Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (Formular 6).
- Declaratie privind evitarea conflictului de interese, (formular 4).
- Documentele constatoare eliberate la incheierea derularii contractelor similare

Propunerea tehnica: Ofertanfii vor intocmi propunerea tehnicd intr-o manierd organizatd, astfel incdt aceasta

sd asigure posibilitatea verificdrii in mod facil a corespondenfei cu cerintele/specificatiile prevdzute in cadrul
prezentei sec{iuni, respectiv cu cele prev6zute in cadrul Caietului de sarcini qi a documentelor anexate la acesta,

care fac parte integrantd din documentafia de atribuire.

Respo s ab ilitdli ale p restator ului :
- Prestatorul are obliga(ia de a executa serviciile prevdzute in contract, cu profesionalismul gi promtitudinea
cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- Prestatorul va asigura intocmirea planului de paza, care va fi avizat de organele de specialitate ale politiei.
- Prestatorul se obliga sa efectueze paza obiectivelor C.I.A. Tuicani si C.Ab.R. Tuicani, str.Spitalului nr.l,
Moreni care apartin achizitorului, in conformitate cu PLANUL DEPAZA avizat, cu I post permanent de paza,

24orelzi, incadrat de catre un agent de securitate pe schimb.
- Personalul de paza folosit vafr avizat de organele de politie si va indeplini si celelalte conditii impuse de

Legea333 I 2003.
- Personalul de paza va respecta legislatia in vigoare privind accesul, circulatia , protectia muncii , P.S.I. si

protectia mediului impuse de legile in vigoare si de Regulamentul Intern al achizitorului pentru obiectivul
respectiv, precum si consemnele generale si particulare ale postului prevazute in planul de paza.

- Agentii de paza nu vor permite accesul persoanelor neautorizate in incinta obiectivului , vor interveni in caz

de sustrageri sau spargeri si vor identifica si retine persoanele care comit astfel de fapte.

- Prestatorul va dota agentii de paza cu echipamentul si mijloacele specifice necesare desfasurarii unei

activitati corespunzatoare, astfel: echipament cu insemnele societatii, baston de cauciuc ( tomfa ), spray iritant

-lacrimogen, lanterna, mijloace de semnalizare si legatura si altele, in conformitate cu regulamentul aprobat de

I.G.P.R. Bucuresti si planul de pazaaprobat de organele de politie.
- Prestatorul va informa in scris pe achzitorr privind neregulile constatate , propunerile pentru imbunatatirea

activitatii de paza si alte probleme, prin procesele verbale de predare - primire a obiectivului intocmite in
acest sens si prin rapoartele de eveniment intocmite si inaintate de seful de obiectiv persoanei desemnate de

achizitor.
- Personalul de paza va supraveghea respectarea normelor P.S.I. si va interveni in caz de incendiu actionand

pentru stingerea si limitarea urmarilor acestuia si anuntand imediat organele in drept.

- Prestatorul va mai asigura si urmatoarele actiuni cu caracter specific :

- consultanta gratuita,la cererea expresa a beneficiarului , pentru intocmirea planului de paza si

pentru supunerea acestuia verificarii si avizarii de catre organele de politie;
- preia obiectivul pebazade proces verbal de predare - primire intocmit de reprezentantii celor

doua parti, evenlualele reclamatii ulterioare ale beneficiarului nefiind motiv de reziliere a contractului sau

plata a pagubelor inregistrate.

- prestatoiul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu obligatiile asumate din

prezentul contract. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare

utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

o
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- Prestatorul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor obtinute inbaza prezentului contract si

rezultatelor medicale fata de terti .

Modalitate de ofertare: Preful se va oferta in lei fdrl TVA/h. Prelul ofertat pentru serviciile de paza va

include toate cheltuielile aferente.

Conditii de plata: Plata se va efectua de catre autoritatea contractantainbaza urmatoarelor documente:
- Factura electronica (se va factura distinct pentru fiecare unitate in parte);
- Plata se va efectua cu OP in cont de Trezorerie, in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii in

unitate.

Alte precizlri:
Oferta, semnat[ qi stampilata, se va transmite in format electronic la adresa dgaspcdb@yahoo.com sau

pe fax: 0245614623, pdnd la data menfionatd mai sus.

Cerin(ele autorit[{ii contractante sunt prevlzute in caietul de sarcini anexat qi sunt considerate
minimale. Nerespectarea cerin{elor menfionate duce la respingerea ofertelor.

Serviciul achizifii publice
si urmarire contracte,

ing. Prunache Ionela



FORMALARE

Operator economic

(denumirea/numele) lnregistrat la sediul autoritatii contractante
nr........ L.....

O SCRISOARE DE TNAINTARE

Catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita

str. I.C. Vissarion, nr. l, Targoviste

prin care suntem invitati sa prezentam

oferta in scopul atribuirii contractului de prestari servicii

/(denumirea/ numel e ofertantulu i) va transm item alaturat urmatoarele :

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii .

Cu stima,

Operator economic,

(semndturd outorizatd)

FORMULARUL NR. 1

nol
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FORMULAR 2

Operator economic

(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA

Catre
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
l. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

ne oferim ca, in conformitate
(de n um i r e a/ num e I e ofe r t a ntului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, So prestam

entru suma de/la un tariflla un tarif mediu de

(de nu m i re a se rv i c i ul u i)
(se elimina optiunile neaplicabile)
pe valoarea adaugata in valoare de

(suma in litere si in cifre)

lei, la care se adauga taxa

(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de

zile, respectiv pana la data de ,si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, va constitui un

contract angajant intre noi.
4. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care

o puteti primi.

Data I I

in calitate de legal autorizat sa semnez

(semnatura)
oferta pentru si in numele

( de numir e a/ num e I e ofe rt antului)

lei.



FORMULARUL NR. 3

Operator Economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al (denumirea/numele gl sediul/adresa
operatorului economic) declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea excluderii din procedur[ gi a sanc[iunilor
aplicate faptei de fals in acte publice, cd nu md aflu in situaliile prevazute la art. 164 din Legea 9812016
privind atribuirea contractelor de achizilie public6..

Subsemnatul declar cd informa(iile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu gi in{eleg cd

autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verific[rii gi confirmlrii declara{iilor orice
documente doveditoare de care dispunem,

Data completdrii Operator economic,

(semndturd autorizatd)

rr-f



FORMULARUL NR. 5

Operator Economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE privind
respectarea obliga{iilor relevante din domeniile mediului, social qi al rela{iilor de munci

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al (denumirea/numele gi sediul/adresa

'\ operatorului economic) declar pe propria r6spundere, sub sanciiunea excluderii din procedurd qi a sancliunilor
aplicate faptei de fals in acte publice, cI la elaborarea ofertei, am tinut cont de obligafiile relevante din
domeniile mediului, social qi al rela{iilor de munc5, care sunt in vigoare la nivel national si cd le voi
respecta pe parcursul indeplinirii contractului.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete qi corecte in fiecare detaliu qi in{eleg cE

autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verific6rii qi confirmdrii declaraJiilor orice

documente doveditoare de care dispunem.

Data completdrii Operator economic,

(s emndtur d autor izatd)



FORMULARUL NR. 6

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind acceptarea clauzelor contractuale

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al_(denumirea/numele qi sediul/adresa
operatorului economic), declar ca, in cazulincare vom fi declarati castigatori in cadrul procedurii de atribuire
a contractului de achizitie publica avand ca

obiect. ............., la data de.... ............,
organizatade.... .ne vom indeplini toate sarcinile cu stricta respectare

a conditiilor contractului, insusindu-ne continutul acestuia, asa cum a fost publicat in documentatia de atribuire.

Data completdrii Operator economic,

(s emndtur d autorizatd)



Contract de servicii
data

1. Parti contractante
intre

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita, str. I.C.Vissarion, nr.l,
Targoviste, telefon/fax 0245217686 I 0245614623, cod fiscal 964t718, cont trezorerie RO 72 TREZ
27124680220 xxxxx, deschis la Trezoreria Targoviste, reprezentat[ prin jr. Sandu Ionela, director general

in calitate de achizitor, pe de o parte
qi

denumire operatorul economic . adresd sediu ....... ......inregistrata
Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea a-II-a sub numarul cu numdr
inmatriculare cod fiscal cont (trezorerie),
reprezentata prin .................., functia
in calitate de prestator, pe de altdparte.
2. DeJinilii
2.1 - ln prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract - reprezintS prezentul contract gi toate Anexele sale.

b.achizitor gi prestator - pdrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c.prelul contractulai - pretul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor,inbaza contractului, pentru indeplinirea
integrald qi corespunzdtoare a tuturor obligaJiilor asumate prin contract;
d.servicii - activitE{i a c6ror prestare fac obiect al contractului;
e.forla majord - un eveniment mai presus de controlul parfilor, care nu se datoreaz6 gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului qi care face imposibild executarea 9i,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolufii, incendii,
inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restric(ii apdrute ca urnare a unei carantine, embargou, enumerarea

nefiind exhaustivd ci enunciativS. Nu este considerat fo4A major6 un eveniment asemenea celor de mai sus

care, fErd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligafiilor uneia din
pa4i;
j, zi - zi calendaristicE; an - 365 de zile.
3.Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de

plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul"zi"sanoozile" sau orice referire lazile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd in mod

diferit.
Cluuze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligd sd execute- Servicii de paza in conformitete cu prfevederile legale in domeniu,

pentru centrele C.I.A. Tuicani si C.Ab.R. Tuicani, situate in Moreni, str. Spitalului nr. 1.

4.2 - Achizitorul se oblig[ sd plateasc6 preful convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Prelul contractului
5.1 Pre{ul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de catre achizitor este

de ......................... lei.
6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de la 01 ianuarie2023 panala 31 decembie2023.
7 . Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:

a) oferta
b)Caietul de sarcini

8 Obligaliile principale ale prestatorului

nr.

la
de
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8.1- Prestatorul se oblig[ sE presteze serviciile la standardele prevederilor legale in vigoare la sediul
- C.I.A. Tuicani, str. Spitalului nr. 1, Moreni, jud.Dambovita
- C.Ab.R. Tuicani, str. Spitalului nr. 1, Moreni, jud.Dambovita
8.2 Prestatorul se obligd s5 presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare anexat.

8.3 - Prestatorul se oblig[ sd despagubeascd achizitorul impotriva oric[ror:
i) reclamaJii gi actiuni in justilie, ce rezlltd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald

(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala{iile sau

utilajele folosite pentru sau in legaturS cu produsele achizitionate.
ii)daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceptia situaliei in care o

astfel de incalcare reztiltd din respectarea prevederilor legale in vigoare.
9. Obligaliile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se obligd sI plateasc6 prelul c6tre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de

c6tre acesta, respectiv 30 zile.
9.3 -Dacd achizitorul nu onoreaz6 facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevdzute convenite,
furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor gi de a beneficia de reactualizarea sumei de platd la
nivelul corespunzdtor zilei de efectuare a plalii. Imediat ce achizitorul onoreazd factura, prestatorul va relua

prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
l0 Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor
10.1 - in cazul in care, din vina sa exclusivE, prestatorul nu reuqeqte s[-qi execute obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitali, o sumd echivalentd cu

o cotd p^rocentualS din pretul contractului, si anume 0.01%lzi.
lO.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei

convenite, atunci acesta are obligafia de a pl6ti, ca penalitdli, o sumd echivalentd cu o cot6 procentualS din
plata neefectuatd, si anume 0.|I%lzi.
10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pd4i, in mod culpabil qi

repetat, dd dreptul pd1ii lezate de a considera contractul de drept reziliat qi de a pretinde plata de daune-

interese.
10.4 - Achizitorul iqi rezerv6 dreptul de a renun{a oricdnd la contract, printr-o notificare scris6 adresatd

fumizorului, frrd nici o compensalie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condilia ca aceastd anulare sd nu

prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau desplgubire pentru furnizor. in acest caz, fumizorul are

dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pdnd la data

denunfdrii unilaterale a contractului.

Cluuze specijice

11, Alte resposabilitdli ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligafia de a executa serviciile prevdzute in contract, cu profesionalismul qi

promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

- (2) Prestatorul va asigura intocmirea Planului de paza, care va fr avizat de organele de specialitate ale

politiei.
i 1.2. Prestatorul se obliga sa efectueze paza obiectivelor C.I.A. Tuicani si C.Ab.R. Tuicani, str.Spitalului nr.1,

Moreni care apartin achizitorului, in conformitate cu Planul de paza, cu I post permanent de paza, 24orelzi,

incadrat de catre un agent de securitate pe schimb.
I 1.3 personalul de paza folosit va fi avizat de organele de politie si va indeplini si celelalte conditii impuse de

Legea 33312003.
1 1.1. Personalul de paza va respecta legislatia in vigoare privind accesul, circulatia , protectia muncii , P.S.I.

si protectia mediuluiimpuse de legile in vigoare si de Regulamentul Intern al achizitorului pentru obiectivul

respectiv, precum si consemnele generale si particulare ale postului prevazute in planul de paza.

1 1.5 Agentii de paza nu vor permite accesul persoanelor neautorizate in incinta obiectivului , vor interveni in
caz de sustrageri sau spargeri si vor identifica si retine persoanele care comit astfel de fapte.

11.6 prestatorul va d-otJagentii de pazacu echipamentul si mijloacele specifice necesare desfasurarii unei

activitati corespunzatoare, aitfel: echipament cu insemnele societatii, baston de cauciuc ( tomfa ), spray iritant



-lacrimogen, lanterna, mijloace de semnalizare si legatura si altele, in conformitate cu regulamentul aprobat de
I.G.P.R. Bucuresti si planul de paza aprobat de organele de politie.
ll.7 Prestatorul va informa in scris pe achzitorr privind neregulile constatate , propunerile pentru
imbunatatirea activitatii de paza si alte probleme, prin procesele verbale de predare - primire a obiectivului
intocmite in acest sens si prin rapoartele de eveniment intocmite si inaintate de seful de obiectiv persoanei

desemnate de achizitor.
11.8 Personalul de paza va supraveghea respectarea normelor P.S.I. si va interveni in caz de incendiu
actionand pentru stingerea si limitarea urmarilor acestuia si anuntand imediat organele in drept.
I 1.9 Prestatorul va mai asigura si urmatoarele actiuni cu caracter specific :

- consultanta gratuita, la cererea expresa a beneficiarului , pentru intocmirea planului de paza si pentru
supunerea acestuia verificarii si avizarii de catre organele de politie;
- preia obiectivul pe baza de proces verbal de predare - primire intocmit de reprezentantii celor doua parti,
eventualele reclamatii ulterioare ale benefrciarului nefiind motiv de reziliere a contractului sau plata a

pagubelor inregistrate.
11.10 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu obligatiile
asumate din prezentul contract. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
11.11 - Prestatorul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor obtinute inbaza prezentului
contract si rezultatelor medicale fata de terti .

12. Alte responsabilitdli ale achizitorului
l2.l - Achizitorul se obligd sd pun6 la dispozilia prestatorului orice facilitdli qi/sau informalii pe care acesta le

cere si pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului.
12.2. Achizitorul va asigura conditii corespunzatoare pentru efectuarea pazei de catre agentii de paza si anume :

iluminat corespunzator pe timp de noapte al incintei obiectivului si al perimetrului acestuia(generator mic),
acces in toata suprafata obiectivului conform PLANULUI DE PAZA, acces la utilizarea mijloacelor de

legatura existente in obiectiv in caz de pericol ( sistem de alarmare, telefon etc. ) si altele, prevazute in planul
depaza.
I2,3, Achizitorul va desemnapersoanadela care se preia si careia i se preda obiectivul de catre agentii de

pazapebazade proces verbal de predare - primire si persoana careia i se inainteazarapoartele intocmite de

seful de obiectiv sau departamentdepaza.
12.4. Achizitorulva mai asigura urmatoarele :

o cooperarea cu prestatorul in vederea imbunatatirii masurilot de paza astfel ca intreaga activitate sa

fie in permanenta viabila si eficienta;
o nu se va folosi personalul de paza in alte scopuri decat cele pentru care a fost intocmit prezentul

contract;
o va asigura prestatorului conditii de lucru decente , cu respectarea normelor de igiena individuala si

colectiva;
o preda obiectivul pe baza de proces verbal de predare - primire intocmit de reprezentantii celor doua parti,

eventualele reclamatii ulterioare ale beneficiarului nefiind motiv de reziliere a contractului sau plata a
pagubelor inregistrate

13 Receplie gi veriJicdri
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu

prevederile legale si graficul de executie.
13.2 - Verific6rile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are

obligalia de a notifica, in scris, prestatorului, identitateareprezentantilor s6i imputernicili pentru acest scop.

1 4, incepere, linalizare, intdrzieri, s istare
14.1 - (1) Prestatorul are obliga(ia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la
semnarea contractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate inbaza contractului sau, daci este caz:ul, oricare fazd"a acestora prevazutdafr
terminatd intr-o perioad6 stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parli,
termen care se calculeazd, de la data inceperii prestirii serviciilor.
14.3 - Contractul inceteazape deplin drept in urmatoarele situatii :

- la expirarea termenului pentru care s-a incheiat,
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- prin acordul scris al partilor.
14.4 - Rezilierea contractului:

Contractul poate fi reziliat in cazul in care in mod culpabil, una din parti nu-si indeplineste, total sau

partial, ori executa necoresputzator, obtigatiile asumate prin semnarea contractului. Rezilierea poate fi
invocata exemplificativ si in cazul in care una din parti :

- incalca in mod repetat obigatiile ce-i revin din contract
- este declaratain incapacitate de plata.

Partea care invoca reziliera contractului va notifica celeilalte parti cauza incetarii, cu minimum l5 zile
inainte de data la care incetarea vffneaz;a sa-si produca efectele.
1 5. Aj ustarea prelului contructului
15.1 - Pentru serviciile prestate, pla{ile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in oferta

financiar[, anex6 la contract.
16. Amendamente
16.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act adiJional, numai in cazul apariliei unor circumstante care lezeazd interesele comerciale

legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la dataincheierii contractului.
17, Subcontractanli
17 .l - Prestatorul are obliga{ia, in cazul in care parti din contract le subcontracteazd, de a incheia contracte cu

subcontractantii desemnati, in aceleagi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
17.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu

subcontractanlii desemnali.
(2) Lista subcontractanlilor, cu datele de recunoaqtere ale acestora, c6t gi contractele incheiate cu aceqtia se

constituie in anexe la contract.
17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rdspunz6tor fat6 de achizitor de modul in care indeplineqte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rlspunzdtor faldde prestator de modul in care iqi indeplineqte partea sa din
contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacd acegtia nu iqi indeplinesc pattea

lor din contract.
t7.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu gi-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului qi va fi notificatl achizitorului.
18. Cesiunea
18.1 - Prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau pa4ial obligaliile sale asumate prin contract, fhrd sd

obfin6, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
18.2 - Ceiiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garun\ia sau orice alte obligafii

asumate prin contract.
19, Forla majord
19.1 - Forfa majord este constatat6 de o autoritate competent6.

lg.2 - Forfa majord exonereazdpar\ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,

pe toatd perioada in care aceasta aclioneazL.
1g3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac(iune a forfei majore, dat ftrd a prejudicia

drepturile ce li se cuveneau pdrfilor pdn6 la aparilia acesteia.
lg.4 - Partea contractantd carc invoci for[a majord are obliga[ia de a notifica celeilalte p6rfi, imediat 9i in mod

complet, producerea acesteia qi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii consecinlelor.

19.5 - Oaia fo4a majord ac\ioneazdsau se estimeaz[ ca va actiona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare parte

va aveadreptul sd notifi"" celeilalte parfi incetarea de plin drept a prezentului contract, ftrd ca vreuna din parfi

sd poat6 pretindd celeilalte daune-interese.
2 0. S ol ulio n are a litigiilo r
ZO.l - Achizitorut qi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rczo|va pe cale amiabild, prin tratative

directe, orice neinlil"ger. sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea

contractului.
ZO.2 - Dac6, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul qi prestatorul nu reuqesc sE

rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald,frecarc poate solicita ca disputa sd se solutioneze, fie prin

arbitraj la Camera de Comerf qi Industrie a Rom6niei, fie de citre instantele judecatoregti din Rom6nia.
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21. Limba care guverneazd contractul
2l.l - Limba care guverneazdcontractul este limba romdnd.
22 Comunicdri
22.1 - (l) Orice comunicare intre pd(i, referitoare la indeplinfieaprezentului contract, trebuie sd fie transmisd

in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii c6t gi in momentul primirii.
22.2 - Comuniclrile intre p[r!i se pot face gi prin telefon, telegram[, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
23. Legea aplicabild contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

Partile au inteles sE incheie azi ............ prezentul contract in doud exemplare, cdte unul pentru
fiecare parte.

ACHIZITOR PRESTATOR
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