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La acordul cadru nr.1308 din27.04.2018
" servicii deptza, protectie si interventie "

1. Plrfile

TNTRARE

--

3.-o2k......

contractului

in temeiul Legii nr. 9812016 privind achizi\tllepublice, coroborat cu Nonnele inteme nr. 805/19.03.2018
si a H.G.R. nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 9812016 s-a incheiat prezentul
contract de prestarii seruicii, intre:

COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN, cu sediu in Bucuresti, sector l, Str.
nr. 33A, telefon"/fax 02112244122, cod fiscal 23410707, Cont Iban
RO17TREZ70|24660271XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 7, reprezentata prin Director Executiv

Caraiman,

Iuliana Livia Gomes, in calitate de achizitor, pe de o parte
$i
S.C. TIGER SBCURITY SERVICES S.A., cu sediul in Bucuresti str. Soldat Ghita Serbannr.4T-53,
telefon/fax 021.253.27.00 ; 021.253.27.01, numdr de inmatriculare Reg. Com. J401768012014,
Sector
CUI RO 33326284, cont RO67TRE27005069XXX011860. deschis la Trezoreria Statului, rcprezentatS prin
Bagiac Cosmin Silviu, avand func{ia de Adrninistrator in calitate de prestator in calitate de prestator, pe de

3,

altd parte,

2. Definifii
2.1. - inprezentul contract urmdtorii termeni vor

fi interpretati

astfel:

a. contract - prezenful contract qi toate anexele sale;
b. achizitor gi prestator - pd(ile contractante, asa cum sunt acestea numite

in contract;

c. pre{ul contractului - pre{ul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrala gi corespunzltoare a tuturor obliga{iilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul
contract, pe care prestatorul se obliga, prin contract, sa le firnizeze achizitorului;
e. servicii - serviciile aferente livrdrii produselor, respectiv activitdtile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in func{iune, asistenta tehnica in perioada de garan{ie gi
orice alte asemenea obliga{ii care revin prestatorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cAnd prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majord qi esen{iald a cornponentelor rezulta un produs nou,
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de
componentele sale. Originea produselor gi serviciilor poate fi distinctd de nalionalitatea prestatorului;

I

g. tenlenii comerciali de livrare vor
de Comer'[ (CIC), acttalizat;

fi interpretati conform INCOTERMS

2003 - Camera Internationala

h. forta majorh - un eveniment mai presus de controlul pa4ilor, care nu se datoreazd greselii sau vinei
fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face irnposrbila executarea gi,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolu{ii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forla majorl un eveniment asemenea celor
de mai sus care, ftri a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor
uneia dintre p6(i;
acestora, care nu putea

3. Interpretare
3. 1. - in prezentul contract, cu excep{ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. -Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire lazlTereprezintd zile calendaristice dac6 nu se specifica in

mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze "Servicii deprza, protectie si interventie" in cantitatile si la preturile
din anexa, in conformitate cu caietul de sarcini
4.2. - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere gi sa plSteascd prelul convenit in prezentul
contract.
5. Preful contractului
5.1. - Pre{ul contractului, respectiv pre{ul total al serviciilor prestate, este de 203.565,60 lei fara TVA, la care
se adauga 38.677 ,46lei reprezent6nd TVA.
5.2. - Sursa de finanlare din care se va pldti preJul contractului este bugetul local.

Mai -31 zilex2 posturi x24ore = L488 ore
lunie - 30 zile x 2 posturi x 24 ore = L440 ore

lulie-31 zilex2 posturi x24ore
August

-

= l-488 ore
31 zile x 2 posturi x24 ore = 1488 ore

- 30 zile x 2 posturi x24 ore = 1440 ore
Octombrie - 31 zile x 2 posturi x24 ore = 1488 ore
Noiembrie - 30 zile x 2 posturi x 24 ore = 1440 ore
Decembrie - 31zile x 2 posturi x24 ore = 1488 ore

Septembrie

01.05.2019 -3L.L2.20L9 = (1488 + t44O + 1488 +
ore x 17,31 lei/ora = 203.565,60 lei fara TVA
TY

A = 38.677 ,46

1"488

+ 1440 + 1488 + 1440 + 1488) x17,31"\ei/ora = 1L760

lei

6. Durata contractului
6.1.

-

Prestatorul se obligd sd presteze seruicii, de la data de 01.05.2019 pAnd la data de 31.12.2019.

7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului incepe la data semndrii contractului.

8. Documentele contractului
8.1. - Docurnentele contractului sunt:
a. propunerea tehnicd, propunerea financiard a prestatorului;

b. cajetul de sarcini;

c.

garantia de buna executie.

8.2. in caz de conflict intre prevederile prezentului contract gi cele ale caietului de sarcini gi/sau ale
propunerilor tehnice gi/sau financiare ale prestatorului se vor lua in considerare acele prevederi mai
[avorabi le peulru achizitor.

9. Obligafiile principale ale prestatorului
9.1. - Prestatorul se obliga sa fumizeze serviciile la standardele gi/sau performan{ele prezentate in propunerea
tehnica.
9.2. - Prestatorul se obliga sd presteze ser-viciile aferente in conformitate cu graficul de prestare a seruiciilor,
pr ezentat in anexa/oferta tehnica.
9.3. - Prestatorul se obliga sa despdgubeascd achizitorul impotriva oriclror:

i) reclamalii qi ac{iuni in justi{ie, ce rezulta din incdlcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald

(brevete, nurre, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala{iile sau utilajele folosite
pentru sau in legatura cu produsele achizi{ionate; qi
ii) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceplia situa{iei in care o astfel
de incdlcare rentha din respectarea caietului de sarcini intocrnit de cdtre achizitor.
10. Obligafiile principale ale

achizitorului

10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile

in termenul convenit, prin semnare unor documente

de catre reprezentantii ambelor par1i.
l0.2. - Achizitorul se obliga sa plSteascd prelul cdtre prestator in cel rnult 60 de z1le de la efectuarea si receptia

serviciilor, conform ar1. 6.1 si inregistrarea facturii fiscale.
10.3. - Dacd achizitorul nu onoreazl, facturile la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul
de a sista furnizarea serviciilor gi de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzdtor
zilei de efectuare a pld{ii, pentru ser-,riciile si/sau produsele cuprinse in acestea, evaluate in valuta. Imediat
dupi ce achizitorul isi onoreazd obliga{iile, prestatorul va relua fumizarea serviciilor in cel mai scurl timp
posibil.
11. Sancfiuni pentru neindeplinirea

culpabili

a

obligafiilor

1 I .1. - in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuqeqte sa-qi indeplineascd obligaliile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful contractului, ca penalit6\i,0,050 pe zi de intirziere.
11.2. - in cazul in care achizitorul nu isi onoreazd obliga{iile, acesta poate fi obligat a platii, ca penalitdli,
0,05o pe zi de intirziere din plata neefecluata.
11.3. - Nerespectarea obliga{iilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p6(i, in rnod culpabil,
da dreptul partli lezate de a rezllia unilateral contractul fErd punere in int6rziere gi de a pretinde plata de

daune-interese.
11.4. - Achizitorul isi rezerua dreptul de a denun{a contractul, printr-o notificare scrisd adresatd prestatorului,
fErd nici o colnpensa{ie, dacd acesta din urma se afla in una dintre situatiile prevazute de Art. 167 din HGR
nr.39512016 respectiv, faliment, insolventa, se afla in supraveghere judiciard sau in incetarea activitdtii, cu
condilia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru
prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plutu
pentru partea din
"or"rptnzdtoare
contract indeplinitd pana la data denunJirii unilaterale a contractului.

12. Gararlia de

bunl execufie

a

contractului

12.1 Furnizorul se obligd sd constituie garan\ia de bund execulie a contraclului in cuanfum de 10.178,28 lei
50 din valoareal totala a contractului subsecvent, fara TVA, inainte de inceperea
executdrii contractului. Garan{ia de bund execu{ie a contractului se constituie de cdtre prestator in scopul
asigurdrii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativd, calitativi gi in perioada convenitd a contractului
subsecvent. Garan{ia de bund execu{ie a contractului se poate constitui prin virament bancar intr-un cont
deschis la despozitia autoritatii contractante, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de
o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada
prevazuta mai sus prin transmitere/depunere la sediul autoritatii contractante inainte de intrarea in executare
a contractului. Daca garantia de buna executie are valoarea de maxim 1000 lei se poate constitui si prin
depunere in numerar la casieria achizitorului. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului care
reprezinta 5% dinpretul contractului se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru
facturile par1iale. In acest caz prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozi{ia autoritdtii
contractante, la o banca agreata de ambele par1i. Suma initiala care se depune de catre prestator in contul
astfel deschis nu trebuie sd fie mai mica de 0,5oh din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator
de dobanda in favoarea prestatorului.
Garantia trebuie sa fle irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie:
- sa fie prezentat in original;
- sa contina in clar denumirea autoritatii contraclante in favoarea careia s-a constituit'
- sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta;
- sa fie constituita in cuantumul sumei fixe precizata mai sus;
- sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea a contracfului;
- sa prevada modul de executare a platii garantiei, respectiv, neconditionat;
- sa contina parafalizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata.
In caztl constituirii sub forma unei Scrisori de garanfie bancarl, dovada constituirii se va face prin
transmiterea acesteia in original la sediul autoritatii contractante.
12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite preten{ii asupra garan{iei de bund execu{ie, in limita prejudiciului
creat, dacd prestatorul nu iqi executd, executd cu intArziere sau executd necorespunzdtor obliga{iile asumate
prin prezentul contract. Antenor emiterii unei preteu[ii asupra garanliei de bunh execu{ie, achizitorul are
obligaJia de a notifica acest lucru prestatorului, precizAnd totodatd obliga{iile care nu au fost respectate.
72.3 - Achizitorul se obligd sd restituie garan{ia de bund execu{ie in aceeasi forma prin care a fost constituita
in termen de 14 zile de la indeplinirea obligaliilor asumate.
reprezentand

I3. Modificarea contractului

fi ajustat, ajustarea

fiind permis6, decat in conditiile legii.
13.2. Modificarea contractului nu se poate face decat in limita si spiritul prevederilor Art.22l a Legii nr.
9 B 120 I 6 privind achizitiile publice
13.3. Pd(ile contractante, pe durata indeplinirii contractului, pot conveni modificarea clauzelor contractului,
prin act adilional, numai in cazul apari{iei unor circurnstante care lezeaza interesele comerciale legitirne ale
acestora qi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului, in urma unor modificari legislative
sau datorate unor acte ale autoritatilor administrative locale, care afecteazapretul de cost al produselor sau
serviciilor furtizate, bine argumentat si numai in masura/procentul in care acestea au fundamentat pretul
13. 1.

-

Pre{ul contractului poate

sa

contractului.

13.4. Orice modificare a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decAt in cazurile gi
condi{iile prevdzute la aft.221 se realizeazb prin organlzarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate
cu dispoziliile Legii nr. 981201C in situalia nerespectdrii acestei dispozilii, autoritatea contractantd are
dreptul de a denun{a unilateral contractul de achizilie ini{ial.

)a

II

Claur,e specifice
14. Alte

resposabilitifi ale prestatorului

I4.l - (1) Prestatorul

are obliga{ia de a executa seruiciile prevdzute in contract cu profesionalismul gi
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in confonnitate cu propunerea tehnico-financiard.
(2) Prestatorul se obliga sd supravegheze prestarea seruiciilor, sa asigure resursele ulnane, materialele,
echipamentele gi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivi cerute de qi pentru contract, in
masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutl in contract sau se poate deduce in mod rezonabil
din contract.

-

Prestaton-rl este pe deplin responsabil pentru execu{ia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare
convenit. Totodatd, este rdspunzdtor atAt de siguranJa tuturor opera{iunilor gi metodelor de prestare utilizate,
cAt qi de calificarea personalului folosit pe toat[ durata contractului.
14.2

15. AIte

responsabilitlfi ale achizitorului

15.1 - Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia prestatorului orice facilitd{i gi/sau infonnaJii pe care acesta
le-a cerut in propunerea tehnicd qi pe care le considera necesare indeplinirii contractului.
16. Recepfie pi

verificiri

16.l - Achizitorul are dreptul de a verifica rnodul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din propunerea tehnico-financiard.

16.2 - Verificdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obliga{ia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentan{ilor sdi imputemicili pentru acest scop.
17. incepere, finalizare,

int6rzieri, sistare

17.1 - (l) Prestatorul are obliga{ia de a incepe prestarea ser-viciilor in timpul cel mai scurt posibil de la data
semnarii contractului de catre arnbele parIi.
17.2 - (l) Serviciile prestate inbaza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a acestora prevazttd a fi.
terminatd intr-o perioadd stabilitd, trebuie finalizate in termenul convenit de par[i, termen care se calculeazb
de la data inceperii prestdrii serviciilor.
(2) in cazul in care:
i. orice motive de intArziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau
ii. alte circumstanle neobisnuite susceptibile de a sureni, altfel decAt prin incalcarea contractului de
cf,tre prestator,
18. Ajustarea

prefului contractului

Prelul contractului de prestari ser-vcii si respectiv preturile unitare se vor ajusta. Pre{ul contractului poate fi
ajustat numai in conditiile aft. 28 din HG 39512016, in cazul in care apar acte normative de natura salariala.
Formula de ajustare a pretului in cazul modificarii paramentrilor de influenta a pretului este urmatoarea:
PN: PV x CS, unde:
PN: Pret nou (actuaizat)
PV : Pret vechi ( care nu mai poate fi mentinut)
CS - Coeficient de crestere salariala, ce se determina cu formula:
CS: SN/SV, unde:
SN: salariu minim pe economie la momentul actualizarii pretului;
SV : salariu minim pe economie Ia data deschiderii ofefielor.
in formularul pentru propunerea financiara din oferta, vor fl trecute tariflul/oralasent pentru serviciile
solicitate, in lei fara TVA.

iG

il

19. Subcontractanfi
19.1 - Prestatorul are obligalia,incazul in care pa(i din contract le subcontracteazd, de a incheia contracte
cu subcontractan{ii desemna{i, in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obliga{ia de aprezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu
subcontractan{ii desemna{i.
(2) Lista subcontractanJilor, cu datele de recunoaqtere ale acestora, c6t gi contractele incheiate cu acegtia se
constituie in anexe la contract.
19.3 - (l) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor fa{d de achizitor de modul in care indeplinegte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin r6spunzdtor fa{d de prestator de modul in care iqi indeplineqte partea sa

din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor dacd acegtia nu igi indeplinesc
partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu gi-a indeplinit parlea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pre{ul contractului qi va fi notificatd achizitorului.
20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obliga{ia de a nu transfera total sau parJial obliga}iile sale asumate prin contract, {br6
sd ob{ind, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garan{ia sau orice alte obligalii
asumate prin contract.
21. For{a

majorl

21.1 - Fo(a majord este constatati de o autoritate competentd.
- For-[a majord exonereazd pa\lle contractante de indeplinirea obliga{iilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta ac\ioneazd,.
21.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac{iune a forJei majore, dar fErd a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pd(ilor pdna la aparifia acesteia.
21.4 - Parlea contractantd care invocd for-[a majord are obligalia de a notifica celeilalte pdr'(i, imediat gi in

21.2

ii stau la dispozilie in vederea limitdrii
consecinlelor.
21.5 - Dacd fo(a majord ac\ioneazd sau se estimeazd ca va acliona o perioadd mai mare de 6luni, fiecare
parte va avea dreptul sd notifice celeilalte par-[i incetarea de plin drept a prezentului contract, fdrd ca vreuna
din pa(i sd poatd pretindd celeilalte daune-interese.
mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care

22. lncetarea contractului
22.1 - Prezentul contract inceleazd de drept: prin ajungerea la termen
22.2 - Contractul poate inceta qi in urmdtoarele cazuri:
- prin acordul de voin{d al pdrJilor;
- prin rezilierea de cdtre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzdtor a
obligaliilor asumate prin prezentul contract, de cdtre cealaltd parte, cu notificare prealabild de 15 zile a pd(ii

in culpd;
- denuntare unilaterala prin notificare prealabilS de
23. Solufionarea

15

zile a pdfili.

litigiilor

23.I - Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rczolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea
contractului.

23.2 - Dac6, dupd 15 de zlle de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul qi prestatorul nu reugesc
sd rezolve in mod amiabil o divergenld contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sI se solu{ioneze de
cEtre instan{ele judecatoregti competente.
24. Limba care guverneazl contractul
24.1 - Lirnba care guverreazd contractul este lirnba rornAnd.
25.

Comuniclri

25.1 - (1) Orice comunicare intre pdrJi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie transmis[

in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii c6t qi in momentul primirii.
25.2 - Comunicdrile intre pdr-fi se pot face qi prin telefon, telegramS, telex, fax sau e-mail cu condilia
confinnarii irr scris a primirii comunicdrii.
26. Legea

aplicabill contractului

26.1 - Contractul va

fi interpretat conform legilor din RomAnia.

ParJile au inteles sd incheie azi 01.05.2019 prezentul contract

in doud exemplare, c6te unul pentru

fiecare parte.
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