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CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  

DE PRESTARE SERVICII 
Nr. 100 data 10.07.2020 

 
 

1. Preambul  
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulteriaore, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între: 

 
între  

 
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ, cu sediul în Sos. Vitan-Bârzeşti nr. 
11, sector 4, Bucureşti, telefon: +40 213320954; Fax: +40 213320615; e-mail: 
office@brml.ro; cod fiscal RO4283376, cont IBAN RO46TREZ 23G800130200130X 
deschis la Trezoreria sector 4, reprezentat prin director general Răzvan Cristian ZAHARIA 

  
reprezentată prin DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA 
BUCURESTI,  cu sediul in Str. Cornelia nr. 4, sector 4, Bucuresti, telefon: +40 
21336.00.03, fax +40 21336.00.10, e-mail: drmlbucuresti@brml.ro, reprezentata prin 
director ing.dipl. Iulian MITRANA și șef birou economic Valentina MARINICĂ în calitate 
de achizitor, pe de o parte  
şi 
operatorul economic S.C. TEAM GUARD S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sector 4, 
Str. Liveni, Nr. 39, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. 
J40/18415/1992, posesoare a codului fiscal nr. RO2601643, cont bancar IBAN: 
RO10TREZ 7005069XXX002507, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, telefon 
021.315.21.84/0767.80.00.86, fax 021.310.05.03, e-mail office@teamguard.ro, reprezentata 
prin Administrator Dl. VASILE MIHAI BOGDAN, în calitate de prestator, pe de o 
parte. 
 
au convenit să încheie prezentul contract de achiziţie publică de prestare servicii, ca urmare 
a aplicării prevederilor art. 7, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze: 
 

2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract de achiziţie publică de prestare servicii, următorii termeni vor fi 
interpretaţi astfel:  
a) contract de achiziţie publică de prestare servicii - actul juridic reprezentând acordul de 
voință al celor două părți, încheiat între autoritatea contractantă în calitate de „Achizitor” și 
prestatorul de servicii, în calitate de „Prestator”; prezentul contract şi toate Anexele sale; 
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b) achizitor şi prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract de achiziţie publică de prestare servicii;  
c) preţul contractului de achiziţie publică de prestare servicii - preţul plătibil prestatorului 
de către achizitor, în baza contractului de achiziţie publică de prestare servicii, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare la termenele stabilite a tuturor obligaţiilor asumate 
prin contract, pentru serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către achizitor;  
d) valoare maximă alocată – suma maximă pe care achizitorul o poate plăti prestatorului 
pentru serviciile prestate pe întreaga durată a derulării contractului; 
e) servicii – totalitatea activităților pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi care fac 
obiectul prezentului contract, respectiv Servicii de pază; 
f) produse – echipamentele, materialele şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract de achiziţie publică de prestare servicii şi pe care prestatorul are obligaţia 
de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului de achiziţie publică de 
prestare servicii; 
g) echipamente - orice dispozitive sau echipamente/terminale şi orice alte bunuri, cuprinse 
în propunerea tehnică, anexă la contractul de achiziţie publică de prestare servicii, aferente 
serviciilor prestate conform contractului, pe care prestatorul are obligaţia de a le pune la 
dispoziţia achizitorului pe toată perioada contractului de achiziţie publică de prestare 
servicii;  
h) comandă scrisă – orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către prestator 
privind prestarea serviciilor;  
i) act adiţional – document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului; 
j) conflict de interese - orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o 
opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, 
să acorde prioritate intereselor achizitorului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în 
viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste 
restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând 
sub autoritatea şi controlul prestatorului;   
k) garanţia de bună execuţie - suma de bani care se constituie de către contractant în 
scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită 
a contractului; 
l) despăgubire generală - suma, neprevăzută expres în contract, care este acordată de către 
instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii 
prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte;  
m) penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una 
din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din 
contract; 
n) responsabil de contract - persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea 
implementării contractului în numele Achizitorului; persoana fizică indicată de către 
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Achizitor şi acceptată de către Prestator să îl reprezinte în relaţia contractuală cu 
Prestatorul; 
o) destinaţia finală –  DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA 
BUCURESTI, Str. Cornelia nr. 4, sector 4, Bucureşti, telefon: +40 21336.00.03, fax +40 
21336.00.10, e-mail: drmlbucuresti@brml.ro  - adresa autorității contractante unde vor fi 
prestate serviciile (conform specificaţiilor din caietul de sarcini); 
p) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului de 
achiziţie publică de prestare servicii şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă 
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;  
r) recepţia serviciilor - activitate care se finalizează cu semnarea procesului verbal încheiat 
la destinaţiile finale, din care reiese că a fost efectuată recepţia funcţională a serviciilor; 
s) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;  
ș) termene limită - acele perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare 
actului sau evenimentului care reprezintă momentul de început al acelor perioade. În cazul 
în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la 
sfârşitul următoarei zile lucrătoare;  
t) termen de prestare – data stabilită prin prezentul contract de achiziţie publică de prestare, 
la care prestatorul se obligă să presteze serviciile la destinaţia finală; 
ț) termen de livrare – termenul stabilit prin prezentul contract de achiziţie publică de 
prestare servicii, la care prestatorul se obligă să livreze produsele necesare prestării la 
destinația finală, folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate; 
u) serviciile terţilor: servicii oferite de terţi în raport cu prezentul Contract de achiziţie 
publică de prestare servicii, de care Achizitorul poate beneficia la discreţia sa prin 
intermediul Prestatorului şi în legătură cu care Pretatorul acţionează ca intermediar; 
v) recepţia produselor, echipamentelor, etc. - activitate care se finalizează cu semnarea 
procesului verbal încheiat la destinaţia finală, din care reiese că a fost efectuată recepţia 
cantitativă şi calitativa (funcțională) a produselor, echipamentelor, etc., necesare prestării la 
destinația finală, folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate, dacă este cazul; 
z) documente constatatoare -  informaţii referitoare la modul în care prestatorul şi-a 
îndeplinit obligaţiile contractuale şi la eventualele prejudicii. 
 

3. Interpretare  
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit. 
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CLAUZE OBLIGATORII 
 

4. Obiectul principal al contractului de achiziţie publică de prestare servicii. 
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de pază, cod CPV 79713000-5 – Servicii de 

pază, la sediul beneficiarului:  Direcția Regională de Metrologie Legală București, Str. 
Cornelia nr. 4, Bucureşti, sector 4  cu echipe specializate, conform propunerii tehnice, în 
perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 
contract de achiziţie publică de prestare servicii, inclusiv să asigure produsele, 
echipamentele, etc. aferente. 
4.2 - Prestarea serviciilor se desfăşoară în conformitate cu prevederile                  
Legii 333/2013 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
4.3 - Prestatorul va îndeplini toate obligațiile ce îi revin prin prezentul contract de achiziţie 
publică de prestare servicii. 
4.4 - Locul de prestare a serviciilor:  Direcția Regională de Metrologie Legală București, 
Str. Cornelia nr. 4, Bucureşti, sector 4, România, telefon: +40 21336.00.03, fax +40 
21336.00.10, e-mail: drmlbucuresti@brml.ro. 
4.5 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate conform solicitărilor din Caietul de 
sarcini, precizate la art. 4.1 şi/sau anexele la prezentul contract. 

 
5. Preţul contractului de achiziţie publică de prestare servicii 
5.1 - Achizitorul va efectua plata serviciilor lunare efectiv prestate, utilizând următoarea 
formulă: 
 

Valoarea facturii (Vf) = Nto x T,  
unde 
 
Nto = număr total de ore efectiv prestate 
T = tariful/oră/agent = 17,15 lei fără TVA, la care se adaugă TVA (19%) 3,26 lei, în 
conformitate cu clauzele din prezentul contract de achiziţie publică de prestare servicii. 
Numărul total de ore efectiv prestate se va stabili pe baza fişei de pontaj a lunii respective, 
dar numai după acceptarea acesteia de către beneficiar, respectiv prin persoana desemnată 
de acesta. Persoana desemnată este dna. Ștefan Constanța. 
5.2 – Valoarea serviciilor de pază, prestate de către prestator nu va depăşi valoarea maximă 
alocată de:                   

    38.278,80 lei (fără TVA), la care se adaugă 
 TVA (19%): 7.272,97 lei. 

 
Valoarea contractului de achiziţie publică de prestare servicii (cu TVA):  45.551,77  lei. 
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6. Durata contractului de achiziţie publică de prestare servicii 
6.1 – Prezentul contract de achiziţie publică de prestare servicii intră în vigoare la data de 
10.07.2020  şi este valabil până la definitivarea procedurii, dar nu ma i tîrziu de 10.10.2020. 
6.2 - Prezentul contract de achiziţie publică de prestare servicii încetează să producă efecte 
la data expirării perioadei de garanţie acordată de prestator pentru produsele, echipamentele 
etc. necesare realizării serviciilor.  
 
7. Executarea contractului  
7.1 - Executarea contractului de achiziţie publică de prestare începe numai după constituirea 
garanţiei de bună execuţie de către prestator conform condiţiilor stabilite la art. 12.1,  din 
prezentul contract dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data semnării acestuia de către 
ambele părți, serviciile fiind prestate până la data de 10.10.2020. 
 
8. Anexele contractului de achiziţie publică de prestare servicii 
8.1 - Anexele contractului de achiziţie publică de prestare servicii sunt:  

a) propunerea tehnică şi propunerea financiară cu termenul de prestare specificat; 
b) oferta servicii de pază; 
c) graficul de prestare; 
d)  garanţia bancară de bună execuţie; 
e) acte adiţionale, dacă există; 
f) caietul de sarcini; 
g) planul de pază în conformitate cu prevederile art. 9.4 din prezentul contract; 

alte anexe la contractul de achiziţie publică de prestare servicii. 
8.2 - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică de prestare 
servicii, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu 
corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de 
sarcini. 
 
9. Obligaţiile principale ale prestatorului  
9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract de 
achiziţie publică de prestare servicii la standardele şi performanţele prezentate cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în conformitate cu 
propunerea tehnică prezentată şi/sau cerinţele caietului de sarcini, anexă la contractul de 
achiziţie publică de prestare servicii. 
9.2 – (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la sediul  Direcției Regionale de 
Metrologie Legală București  după caz, în mod permanent şi cu regularitate, în conformitate 
cu termenul şi condiţiile de prestare specificate în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, 
anexă la contractul de achiziţie publică de prestare servicii.  

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 
umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 
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definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevazută în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.   
          (3) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu termenul și condițiile 
de  prestare specificate în caietul de sarcini și asumate prin propunerea tehnică, anexe la 
contract. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor, în conformitate 
cu termenele de prestare convenite şi în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi 
propunerea tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului.  
        (4) Prestatorul se obligă ca serviciile ce fac obiectul prezentului contract să se 
efectueze numai de către personalul acceptat/autorizat de achizitor. 
        (5) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioadele de timp convenite, 
cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze prestatorul de nicio obligaţie de garanţie 
asumată prin contract. 
        (6) Prestatorul se obligă să respecte programul de lucru al achizitorului.  
9.3 - Prestatorul se obligă să realizeze toată gama de Servicii de pază, corespunzător 
cerinţelor caietului de sarcini. 
9.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:  

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de produsele, 
echipamentele, etc. folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate, precum şi  

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de 
către achizitor.  

iii) prejudicii materiale produse beneficiarului rezultate din neexecutarea 
corespunzatoare a obligatiilor asumate prin contract de catre prestator. 
9.5 - (1) Prestatorul este obligat să asigure siguranța obiectivului, bunurilor și valorilor 
împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate/administrare al 
beneficiarului, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva 
oricăror acte ostile, care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea. 
          (2) Prestatorul este obligat să asigure paza, ordinea și supravegherea obiectivului cu 
echipe specializate: 
- pentru un post permanent (24/24). 
         (3)  Prestatorul este obligat să garanteze calitatea serviciilor de pază la obiectivul 
beneficiarului specificat la art. 4.1.  
         (4) În vederea îndeplinirii obiectului contractului, prestatorul are obligația de a 
îndeplini prevederile prezentului contract, precum și ale caietului de sarcini. 
9.6 - În cazul intervenției la obiectiv, echipa de intervenție va acționa astfel: 
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a) în caz de efracție echipa va încerca reținerea infractorilor și a bunurilor aflate asupra 
acestora și va păzi obiectivul supravegheat (fără a pătrunde în obiectiv) până la venirea 
poliției sau a reprezentanților beneficiarului; 
b) dacă există pericol privind viața, sănătatea sau integritatea corporală a personalului aflat 
în obiectiv, echipa va asigura protecția și, după caz, evacuarea acestuia și va păzi obiectivul 
supravegheat până la venirea poliției sau a personalului specializat pentru situații de 
urgență. 
9.7 - Prestatorul este obligat să pună la dispoziția beneficiarului, la cererea expresă a 
acestuia, rapoarte periodice și să întocmească rapoarte de constatare a evenimentelor, 
împreună cu persoana desemnată de către beneficiar. 
9.8 - Prestatorul se obligă să înştiinţeze în scris şi în timp util pe Achizitor despre orice 
modificări intervenite în organizarea şi/sau activitatea sa, impuse de circumstanţe 
exceptionale, modificări care sunt de natură să afecteze executarea prezentului contract şi să 
iniţieze cât mai repede posibil negocieri cu Achizitorul în scopul de a decide continuarea 
executării, cu modificarea condiţiilor contractuale sau încetarea contractului,  după caz. 
9.9 - Obligaţiile Prestatorului derivând din prezentul contract precum şi natura specifică a 
Serviciilor de Pază vor fi executate la standardele şi performanţele profesiei şi în 
conformitate  cu prevederile legislative în domeniu. 
9.10 - Prestatorul se obligă să acorde asistenţă tehnică permanentă pe perioada asigurării 
serviciilor care fac obiectul prezentului contract.  
9.11 - Prestatorul se obligă să depună toate eforturile pentru a asigura calitatea optimă a 
serviciilor prestate şi răspunde pentru prestarea serviciilor conform contractului şi pentru 
conformitatea serviciilor cu legislaţia din România. 
9.12 - Prestatorul este răspunzător în temeiul legii române astfel cum ea reglementează 
domeniul serviciilor de pază prestate derivând din/sau fiind în conexiune cu prezentul 
contract, numai în măsura în care o asemenea pierdere sau daună este dovedită: 

I. Să fi fost cauzată cu intenție directă/neglijență/întârziere de personalul Prestatorului; 
    II. Să nu fi fost justificată de nicio circumstanţă specială; 
    III. Să fi fost săvârşită cu intenţia de a cauza o pierdere sau daună. 
9.13 - Prestatorul este obligat să răspundă la reclamațiile și sesizările achizitorului, imediat 
ce achizitorul constată prestarea necorespunzătoare a serviciilor ce fac obiectul prezentului 
contract.  
9.14 - Prestatorul va comunica în scris achizitorului imposibilitatea respectării prevederilor 
clauzei 9.13. 
9.15 - Pentru serviciile prestate Prestatorul se obligă să emită factura pentru luna anterioară, 
însoţită de deviz pentru serviciile prestate, cu semnătura de confirmare din partea 
achizitorului, după semnarea procesului verbal de recepţie de către reprezentanţii părţilor 
contractante la destinaţia finală, conform legislaţiei în vigoare şi în concordanţă cu 
prevederile prezentului contract. 
9.16 - Să presteze serviciile solicitate de achizitor cu prioritate  în termenul cel mai scurt. 
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9.17 - Toate serviciile prestate se vor finaliza, prin grija prestatorului, cu recepţia acestora 
de către o persoană/comisie desemnată din partea achizitorului. 
9.18 - Pe toată durata contractului de achiziţie publică de prestare servicii, prestatorul este 
pe deplin responsabil pentru: 
        (1) – siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate cât și de 
calificarea personalului folosit, de sănătatea și securitatea acestora. 
        (2) – eventualele pagube produse, de către angajații proprii, în urma executării 
prestației. 
9.19 - Să remedieze părțile de servicii prestate la care se vor constata deficiențe sau abateri 
de la normele legale sau standardele în vigoare, datorate culpei Prestatorului, fără a pretinde 
cheltuieli suplimentare de la achizitor. 
9.20 - Să asigure securitatea bunurilor ce fac obiectul prezentului contract de achiziţie 
publică  de prestare servicii, aflate în interiorul punctului de lucru al Prestatorului, sub 
sancțiunea suportării contravalorii prejudiciilor cauzate acestuia.  
9.21 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune -interese, 
costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea solicitărilor, scrise, date de achizitor, si numai în masura în 
care este dovedită culpa achizitorului prin hotărâre judecătorească definitivă. 
9.22 - Pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul se obligă să respecte reglementările 
obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă și protecția muncii, 
stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin 
acorduri colective sau prin tratatele, acordurile internaţionale în aceste domenii, răspunzând 
exclusiv de producerea unor astfel de evenimente. 
9.23 - Prestatorul se obligă ca serviciile ce fac obiectul prezentului contract, să se efectueze 
numai de către personalul acceptat/autorizat de achizitor. 
 
10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate. 
10.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate în 
termenul convenit. 
10.3 – (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare 
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică de prestare servicii. 
             (2) Achizitorul se obligă să permită personalului prestatorului, legitimat în 
prealabil, accesul în spațiul constituit drept punct de prezență, în scopul prestării serviciilor. 
10.4 - Achizitorul este obligat să sesizeze prestatorul imediat ce constată funcţionarea 
necorespunzătoare a unuia dintre produsele, echipamentele, dispozitivele, materialele, etc. 
folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate. 
10.5 - Achizitorul este obligat să respecte toate recomandările făcute de prestator cu privire 
la condiţiile de utilizare a produselor, echipamentelor, dispozitivelor, materialelor, etc. 
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folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate, cuprinse în prezentul contract de 
achiziţie publică de prestare servicii.  
10.6 - Achizitorul, prin reprezentanţii săi la destinaţia finală, se obligă să plătească 
preţul serviciilor către prestator în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data 
primirii facturii / maxim 30 de zile calendaristice de la data recepţiei serviciilor, conform 
art. 15, dacă data primirii facturii este anterioară recepţiei serviciilor. Achizitorul nu poate 
refuza fără temei semnarea procesului verbal de recepţie a serviciilor. 
10.7 - Achizitorul are dreptul, în situaţia în care serviciile care fac obiectul prezentului 
contract de achiziţie publică de prestare servicii nu sunt prestate, de a nu plăti 
contravaloarea acestora pentru zilele în care acestea nu au fost prestate, prin deducere din 
valoarea plătită lunar. 
10.8 - Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termenele stabilite la art. 10.6, prestatorul 
are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
10.9 - Achizitorul se obligă să asigure împrejmuiri, delimitări, grile, obloane, încuietori 
sigure, sigilii, iluminat de securitate și alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei și 
integrității bunurilor. 
 
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care, din vina sa, prestatorul nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte 
necorespunzător sau cu întârziere oricare dintre obligaţiile stabilite prin prezentul contract 
de achiziţie publică de prestare servicii, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul 
contractului de achiziţie publică  de prestare servicii fără TVA, ca penalitaţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% din valoara obligaţiei neîndeplinite sau 
îndeplinite în mod necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor. Dacă penalităţile depăşesc valoarea contractului, achizitorul, după 
notificarea Prestatorului, poate:     
     a) să dispună încetarea Contractul de Servicii în conformitate cu prevederile art. 20 din 

prezentul contract şi 
      b) să asigure continuitatea serviciile de pază pe cheltuiala Prestatorului. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile stabilite prin 
prezentul contract de achiziţie publică de prestare servicii, atunci acestuia îi revine obligaţia 
de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% din valoarea de 
plata fără TVA neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.  
11.3 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de prestator, serviciilor executate, utilajelor, 
instalaţiilor de lucru, echipamentelor, materialelor de pe stoc, personalului propriu şi/sau 
reprezentanţilor împuterniciţi/terţilor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din 
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vina persoanei achizitorului sau a angajaţilor acestuia, în măsura în care se dovedește vina 
prin hotărâre judecătorească definitivă. 
11.4 - În cazul în care prestatorul nu va respecta termenul de maxim 1 zi lucrătoare de la 
data semnării contractului de achiziţie publică de prestare servicii de ambele părți, termen în 
care serviciile solicitate în caietul de sarcini devin operaţionale la destinaţia finală, 
achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nicio compensație și cu executarea garanției de bună execuție a 
contractului. 
11.5 - Când achizitorul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului, iar 
susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnică şi profesională, autoritatea contractantă va solicita ofertantului ca prin 
actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac 
obiectul prezentului contract. 
11.6 - Achizitorul va urmări orice pretenție la daune pe care prestatorul ar putea să o aibă 
împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate 
prin angajamentul ferm, inclusiv prin cesiunea drepturilor prestatorului către autoritatea 
contractantă, cu titlu de garanţie.  

 

CLAUZE SPECIFICE 
 

12. Garanția de bună execuție a contractului 
12.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen 
de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării acestuia de ambele părţi, prin numerar la 
casieria autorităţii contractante, virament bancar în contul RO63TREZ7045005XXX000140 
deschis la Trezoreria Sector 4, București sau printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se află în 
situații speciale privind autorizarea ori supravegherea, în favoarea autorităţii contractante, în 
cuantum de 3.827,88 lei, reprezentând 10 % din preţul contractului fără TVA.  Garanţia de 
bună execuţie are termen de valabilitate până la data de 25.10.2020. În cazul prelungirii 
duratei contractului garanţia de bună execuţie se prelungeşte în mod corespunzător. În cazul 
în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică de prestare servicii se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică. 
12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând 
pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își 
îndeplinește, din culpă, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției 
de bună execuție, beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru atât prestatorului, cât şi 
emitentului instrumentului de garantare, precizând totodată obligațiile care nu au fost 
respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de 
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bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză 
raportat la restul rămas de executat. 
12.3 - Achizitorul se obligă să elibereze/restituie garanția de bună execuție în valoare 
3.827,88 lei, în termen de 14 zile de la data solicitării scrise a prestatorului dar nu înainte de 
încetarea prezentului contract ţinând cont de procesele verbale de recepţie a serviciilor care 
fac obiectul acestuia şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenţii asupra ei. 
12.4 - În termen de 14 zile de la data semnării proceselor verbale de recepţie la destinaţia 
finală specificată în contract, dar nu mai înainte de încetarea contractului, achizitorul are 
obligaţia de a elibera prestatorului documente constatatoare care conţin informaţii 
referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către 
acesta şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii. 
12.5 - Garanția de bună execuție a contractului este distinctă de garanția serviciilor, precum 
și orice alte bunuri folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate. 
 
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului  
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contractul de achiziţie 
publică de prestare servicii cu profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului 
asumat.  
          (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 
umane, echipamentele, dispozitivele, materialele şi orice alte asemenea, fie de natură 
provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contractul de achiziţie publică de prestare 
servicii. 
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu 
termenele de prestare convenite şi în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi 
propunerea tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului de achiziţie publică de prestare servicii.  
13.3 - Prestatorul se obligă să acorde asistenţă tehnică permanentă pe perioada asigurării 
serviciilor care fac obiectul prezentului contract de achiziţie publică de prestare servicii.  
13.4 - Prestatorul se obliga sa depuna toate eforturile pentru a asigura calitatea optimă a 
Serviciilor prestate şi răspunde pentru prestarea serviciilor conform Contractului şi pentru 
conformitatea Serviciilor cu legislaţia din România. 
 
14. Alte responsabilităţi ale beneficiarului 
14.1 - Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare 
îndeplinirii contractului. 
14.2 - Beneficiarul se obligă ca în cazul apariției unor evenimente majore, să conserve 
indiciile care ar putea ajuta la reconstituirea evenimentului, să anunțe executantul în cazul 
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unor nereguli la sistemul de pază și să respecte instrucțiunile de exploatare a sistemului de 
alarmă. 
14.3 - Persoana desemnată din partea achizitorului pentru monitorizarea şi derularea 
contractului de achiziţie publică de prestare servicii este dna. Ștefan Constanța. 
 

15. Recepţie, inspecţii, teste şi verificări  
15.1 - Achizitorul, prin reprezentanţii săi de la destinaţia finală, are dreptul de a verifica 
modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul 
de sarcini, anexe la contractul de achiziţie publică de prestare servicii. 
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract de 
achiziţie publică de prestare servicii. Achizitorul are obligația de a notifica  în scris, 
prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop. Verificările, 
inspecţiile şi testele la care vor fi supuse serviciile, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei 
sunt descrise în anexele la prezentul contract. Acestea se vor face la destinaţiile finale de 
prestare a serviciilor. 
15.3 - Serviciile prestate vor fi recepţionate lunar în prima săptămână a lunii următoare 
celei efectuării prestației de către autoritatea contractantă, în prezenţa unei comisii de 
recepţie sau a unui reprezentant împuternicit al achizitorului şi a unui delegat împuternicit 
de Prestator.   

Recepţia serviciilor cantitativ și calitativ pe bază de abonament lunar se va finaliza cu 
încheierea unui proces-verbal de acceptanță a serviciilor, după verificarea conformităţii 
serviciului prestat cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.  

Prestatorul va accepta fără rezerve eventualele teste ale beneficiarul și va acţiona 
pentru remedierea unor eventuale probleme care sunt sesizate de către achizitor.    
       În cazul în care la receptia serviciilor se constata încalcari ale legislatiei în vigoare 
si/sau neconformitatea cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini (ex.: 
ore suplimentare peste limita legala, numar mai mic de agenti decât cel solicitat in caietul 
de sarcini, etc.), serviciul nu va fi recepţionat, devenind incidente conform prevederilor art. 
20.9. 
15.4 - (1) Dacă în urma inspectării/verificării/testării, serviciilor prestate precum și a 
produselor/echipamentelor etc. aferente, nu corespund specificaţiilor, achizitorul are dreptul 
să le respingă, iar prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de achiziţie 
publică de prestare servicii:    
        a) de a înlocui echipamentele, produsele etc. folosite pentru sau în legătură cu 
serviciile achiziţionate (dacă este cazul), sau  
        b) de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă 
specificaţiilor lor tehnice.   
          (2) Dacă în cadrul recepţiei cantitative și calitative se constată neconformităţi, cu 
specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, contractantul are obligaţia să le remedieze pe 
cheltuială proprie în perioada convenită cu achizitorul, fără costuri suplimentare pentru 
acesta. În cazul în care prestatorul nu reușește să remedieze neconformitățile în perioada 
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convenită, serviciul nu va fi recepţionat, contractantul urmând a suporta penalităţi ca 
urmare a nerespectării clauzelor contractuale. 

(3) În situația în care la sfârșitul fiecărei luni nu există nicio notificare din partea 
achizitorului referitoare la neîndeplinirea obligațiilor prestatorului, cu excepția celor rezolvate, 
atunci serviciile prestate sunt considerate recepționate. 
15.5 - Operaţiunile recepţiei implică:  
    - identificarea serviciilor prestate;  
    - testele prevăzute de contract (după caz) 
    - constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică; 
    - verificarea respectării condiţiilor de prestare;  
    - constatarea eventualelor deficienţe; 
15.6 - Dreptul achizitorului de a verifica, inspecta, testa şi dacă este necesar de a respinge, 
nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că serviciile au fost verificate, inspectate şi 
testate de prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior 
semnării  procesului verbal de recepţie funcţională. Recepţia serviciilor prestate va fi 
efectuata de către achizitor, sub rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor 
constatate. 
15.7 - Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul în lipsa 
prestatorului poate începe efectuarea verificărilor care se vor considera a fi efectuate în 
prezenţa prestatorului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte. 
15.8 - Recepţia se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor privind recepţia serviciilor, la data semnării procesului verbal de recepţie 
funcţională. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor privind recepţia serviciilor la destinaţia finală.  
15.9 - Recepţia va fi finalizată numai după predarea documentelor solicitate în caietul de 
sarcini anexă la contractul de achiziţie publică de prestare servicii. 
15.10 - Prevederile clauzelor 15.1-15.3 nu îl vor absolvi pe prestator de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.  
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea Serviciilor de pază în termen de 
maxim 1 zi lucrătoare de la data solicitării de către achizitor. Serviciile de pază vor fi 
prestate lunar conform cerințelor minime obligatorii solicitate în caietul de sarcini, Planului 
de pază și analizei de risc. 
           (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare 
datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord prelungirea 
perioadei de prestare a serviciului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului de achiziţie publică de prestare servicii 
sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită, 
trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează conform art. 7.1 
din prezentul contract de achiziţie publică de prestare servicii.  
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            (2) În cazul în care: 
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, astfel decât prin încălcarea 
contractului de achiziție publică de prestare servicii de către prestator, îndreptățesc 
prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un 
act adițional.  
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică de prestare servicii, 
prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în 
timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadei de prestare asumate în propunerea 
tehnică şi financiară prezentate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. Nerespectarea 
termenului de prestare pentru o perioadă mai mare de 24 de ore dă dreptul achizitorului de a 
angaja şi plăti alte persoane care să execute obiectul prezentului contract. Cheltuielile 
aferente acestor servicii vor fi recuperate de către beneficiar din sumele cuvenite 
prestatorului.  
Cu excepţia prevederilor clauzei 23 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o 
prelungire conform clauzei 16.3, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
beneficiarului de a solicita penalităţi prestatorului, potrivit prevederilor clauzei 11.1. şi 
ținând cont de prevederile clauzei 16.3. 
16.4 - Prestatorul îşi va îndeplini obligaţiile contractuale ce îi revin în perioada convenită 
prin contractul de achiziţie publică de prestare servicii. 
16.5 - Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioadele de timp convenite, cu 
condiţia ca aceste servicii să nu elibereze prestatorul de nicio obligaţie de garanţie asumată 
prin prezentul contract de achiziţie publică de prestare servicii. 
16.6 - În cazul în care ofertantul declară date de contact eronate în oferta depusă, îşi asumă 
întreagă răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale in termen. 
 
17. Ajustarea preţului contractului de achiziţie publică de prestare servicii. 
17.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate în oferta, anexă la contractul de achiziţie publică de prestare şi menţionate la 
clauza 5. 
17.2 - Se acceptă ajustarea prețului contractului de achiziție publică de prestare servicii 
numai în cazurile prevăzute de art. 164 din H.G. Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și 
completările ulterioare. Ajustarea este posibilă numai în cazul în care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect 
instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se 
reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul 
contractului. Prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru 
acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. 
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18. Amendamente  
18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de achiziţie publică, 
de prestare, de a conveni modificarea/adaptarea clauzelor acestuia, prin act adiţional, numai 
în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora 
şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia sau numai în cazul apariţiei unor 
clauze afectate de modificări ale legii si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
prezentului contract. 
18.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să prelungească 
valabilitatea acestuia, prin act adiţional, în conformitate cu prevederile legale.  
18.3 - Dacă Prestatorul este o participare în comun alcătuită din două sau mai multe 
persoane, toate aceste persoane vor fi ţinute solidar de îndeplinirea obligaţiilor din 
Contractului de Prestare. Persoana desemnată de participarea în comun să acţioneze în 
numele acesteia în cadrul contractului va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja 
contractual asocierea. 
18.4 - Orice modificare a componenţei participării în comun, fără acordul prealabil scris al 
achizitorului  va  fi considerată o încălcare a prezentului contract de prestare a serviciilor. 
 
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului de achiziţie publică de prestare servicii 
19.1 - Prestatorul îşi va îndeplini obligaţiile contractuale ce îi revin în perioada convenită 
prin contractul de achiziţie publică de prestare servicii. 
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică de prestare servicii, 
prestatorul nu respectă termenele de prestare, clauzele contractuale, acesta are obligaţia de a 
notifica acest lucru, în timp util, achizitorului cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de 
expirarea termenelor convenite prin contractul de achiziţie publică de prestare servicii.  
19.3 - Cu excepţia prevederilor clauzei 23, o întârziere în îndeplinirea contractului de 
achiziţie publică de furnizare dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului 
potrivit prevederilor clauzei 11.1. 
19.4 -  În cazul în care ofertantul a declarat date de contact eronate în oferta depusă, îşi 
asumă întreagă răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale în termen. 
 
20. Încetarea contractului de achiziţie publică de prestare servicii 
20.1 - Prezentul contract de achiziţie publică de prestare servicii, încetează, fără a mai fi 
necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, in urmatoarele situații: 
a) de drept, la împlinirea perioadei pentru care a fost încheiat; 
b) denunţarea unilaterală de către achizitor în termen de 2 zile de la data transmiterii 
notificării către prestator prin care i se aduce la cunoștiință că nu și-a executat ori își 
execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce îi revin; 
c) declararea stării de imposibilitate de plată sau faliment a uneia dintre părţile contractante. 
d) prin acordul scris al ambelor parti; 
e) când prestatorul cesionează obligațiile sale prevăzute de prezentul contract de achiziţie 
publică de prestare servicii; 
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f) la solicitarea achizitorului atunci când prestatorul este declarat în faliment;  
g) când una dintre părți își suspendă sau încetează activitatea; 
h) când prestatorul subcontractează fără respectarea prevederilor art. 21 din prezentul 
contract. 
g)  când prestatorul se află, la momentul încheierii prezentului contract, în una din situațiile 
care ar fi determinat excluderea sa din achiziție potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare; 
h) în situația în care contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului având în vedere o 
încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost 
constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 
20.2 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică 
de prestare servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în 
aşa măsură încât îndeplinirea contractului de achiziţie publică de prestare servicii ar fi 
contrară interesului său. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 
acestuia. 
20.3 - Rezilierea contractului de achiziţie publică de prestare servicii nu exonerează nici una 
din părțile contractante de onorarea obligațiilor deja scadente. 
20.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de achiziţie publică de 
prestare servicii de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a  rezilia contractul de 
achiziţie publică de prestare servicii şi de a pretinde plata de daune-interese. 
20.5 - Partea care în mod culpabil nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător 
obligațiile care îi revin nu poate cere celeilalte părți îndeplinirea obligațiilor corelative. 
20.6 - În cazurile prevăzute la clauzele 20.2 şi 20.4 prestatorul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din contractul de achiziţie publică de prestare 
servicii îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului de achiziţie publică de 
prestare servicii. 
20.7 - Prezentul contract de servicii va înceta automat dacă în termen 1 zi lucrătoare de la 
data solicitării achizitorului, prestatorul nu a demarat prestarea serviciilor în cauză.  
20.8 - Autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție 
publică atunci când în cursul perioadei de valabilitate, se efectuează modificări altfel decât 
în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice cu modificările și completările ulterioare. 
20.9 - În prezentul contract de achiziţie publică  de prestare servicii de pază, intervine 
rezilierea cu efect imediat, în cazul în care autoritatea contractantă constată 
neîndeplinirea/neexecutarea culpabilă a prestației, de către prestator a obligațiilor astfel 
decât sunt prezentate în contract, rezilierea intervenind odată cu notificarea simplă, dovadă 
fiind data transmiterii acesteia; 
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21. Subcontractanți 
Nu este cazul. 
 
22. Cesiunea  
22.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial drepturile și/sau obligaţiile 
sale asumate prin prezentul contract de achiziţie publică, decât cu respectarea dispoziţiilor 
Codului Civil şi art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

23. Forţa majoră  
23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract de achiziţie publică de prestare servicii, pe toată perioada în care aceasta 
acţionează.  
23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  
23.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
în maxim 3 zile şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Partea contractantă care invocă forţa majoră are 
obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea  acesteia în maximum 3 zile de la încetare. 
23.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 
30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract de achiziţie publică de prestare servicii, fără ca vreuna din parţi să 
poată pretindă celeilalte daune-interese.  
23.6 - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de servicii de către oricare 
din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă 
majoră care apar după data semnării contractului de servicii de către părţi. 
23.7 - Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru 
neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a 
obligaţiilor din prezentul contract de servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. 
În mod similar, achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile efectuate cu întârziere, 
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale dacă, şi în măsura în care, întârzierea este 
rezultatul forţei majore. 
23.8 - Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot 
afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, 
durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni 
scrise contrare ale Achizitorului, Prestatorul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în 
baza contractului de servicii în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va 
căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu 
sunt afectate de evenimentul de forţă majoră.  
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23.9 - Dacă prestarea serviciilor ar suporta costuri suplimentare ca urmare a conformării cu 
instrucţiunile Achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art. 23.8. teza a 
doua, va fi necesar acordul scris al achizitorului. 
 

24. Soluţionarea litigiilor  
24.1  - Părţile se obligă să îndeplinească cu bună credinţă prezentul contract. 
24.2 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau litigiu care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului de achiziţie publică de prestare. 
24.3 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca litigiul 
să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România comptente teritorial și 
material de la sediului achizitorului. 
 
25. Limba care guvernează contractul de achiziţie publică de prestare 
25.1 - Limba care guvernează contractul de achiziţie publică de prestare este limba română.  
 

26. Comunicări  
26.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract de 
achiziţie publică subsecvent de prestare, trebuie să fie transmisă în scris.  
            (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii.  
26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.  
26.3 - Orice modificare a datelor de contact indicate în preambulul prezentului contract 
trebuie anunțată în termen de cel mult 15 zile de la data modificării,  printr-o notificare 
prealabilă corespunzătoare care să fie transmisă prin metodele indicate în prezentul 
Contract. 
26.4 - Notificările verbale nu se iau în considerare de către Părți dacă nu au fost confirmate 
prin vreuna din modalitățile menționate în alineatele anterioare. 
26.5 - Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezenta achiziție, 
fiecare parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu 
caracter personal, respectiv  cu Regulamentul nr. 679/2016 și cu orice norme general 
obligatorii adoptate în legatură cu protecția datelor cu caracter personal. 
Datele cu caracter personal se utilizează și se prelucrează exclusiv în scopul îndeplinirii de 
către părți a obligațiilor asumate prin prezentul contract. 
 
27. Legea aplicabilă contractului de achiziţie publică de prestare 
27.1 - Contractul de achiziţie publică de prestare va fi interpretat conform legilor din 
România.  
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28. Caracterul confidential al contractului de achiziţie publică de prestare servicii 
28.1 - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul de achiziţie publică de prestare servicii sau orice 
prevedere a acestuia, inclusiv anexele unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică de prestare servicii. 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 
derulare a contractului de achiziţie publică de prestare servicii, în alt scop decât acela de 
a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.  

          (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică de prestare servicii se va face confidenţial şi se va extinde 
numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 
28.2 - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contractul de achiziţie publică de prestare servicii dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită  
de la cealaltă parte contractantă; sau 
          b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau 

    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
Accesul persoanelor la informaţiile din dosarul de achiziţie publică se acordă cu 

respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul 
acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care 
aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, 
potrivit legii. Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, Achizitorul 
are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care Prestatorul le 
precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor 
informaţii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveste 
secretul comercial si proprietatea intelectuală. 
28.3 - Fac excepţie de la caracterul confidenţial al contractului informaţiile ce intră sub 
incidenţa Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi 
cele furnizate organelor de control, la cererea acestora. 
28.4 - Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la 
dispoziţie referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va 
publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al 
achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în 
scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine achizitorului. 
28.5 - Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului 
fără aprobarea prealabilă a achizitorului  şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră 
în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.  
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29. Prevederi finale 
29.1 – Prestatorul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Achizitor 
sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de 
utilizare a Serviciilor, scopul utilizării acestora sau conținutul transmis, stocat, expus sau 
care face, în orice mod, obiectul unei operațiuni efectuate cu sprijinul sau prin intermediul 
Serviciilor. 
29.2 – Părţile au înţeles să încheie prezentul contract de achiziţie publică de prestare servicii 
în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi conţine 20 pagini. 
 

                    
ACHIZITOR     PRESTATOR 

DRML BUCURESTI                                                                    S.C.  TEAM GUARD S.R.L. 
DIRECTOR,              ADMINISTRATOR,                
ing.dipl. IULIAN MITRANA              VASILE MIHAI BOGDAN 
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	5.2 – Valoarea serviciilor de pază, prestate de către prestator nu va depăşi valoarea maximă alocată de:
	38.278,80 lei (fără TVA), la care se adaugă
	Valoarea contractului de achiziţie publică de prestare servicii (cu TVA):  45.551,77  lei.

