
Contract de sgrvicii
Nr. \oG 

f 
ZS,"t. ?rc[K

1. Preambul

in temeiul arI. 7 alin (5) din Legeanr. 9812016 privind achiziliile publice, a art. 43 alin (1) qi (5) din
HG nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizifie public5/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice s-a
incheiat prezentul contract de servicii,
Intre

A. Gradinita Nr. 255, cu sediul in B-dul Energeticienilor Nr. 3, sector 3, Bucureqti, cod fiscal 4433899,
tel/fax 02113462996, cont trezoreie RO06TRE2244650301200130X Trezoreria Sector 3, reprezentatd
prin Branzoi Elena, avdnd funclia de Director gi Anca Tompa Jacqueline avdnd func{ia de Contabil in

i: calitate de achizitor, pe de o parte

$i

B. S.C. PDC SYSTEM COMPACT S.R.L., cu sediul in Sos. Ganeasa, nr. 16,CAMERA 1, Com.
Afumati, Jud. Ilfov, telefon +744648648, inregistratd la Oficiul Registrului Comerfului sub ff.
J231962113.03.2017, cod fiscal 37192908, avdnd contul RO40TRE24215069XXX013833, reprezentatd de
Administartor- Bordeianu Constantin ?n calitate de prestator, pe de altd parte.

2. Defini{ii
2.I -inprezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretaJi astfel:
a)Contract- prezentul contract qi toate anexele sale;

b)Achizitor si Prestator - pdfiile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c)Prelul contractului - prelul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d)Servicii -activitdti a cdror prestare face obiect al contractului;
e)Produse - echipamentele, maqinile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa"/anexele la prezentul contract qi pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;

flForla majord- reprezintd" o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibild
gi inevitabild, care se afld inafaru controlului oricdrei pdrfi, care nu se datoreazd gregelii sau vinei acestora,
qi care face imposibili executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca

unnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativd. Nu este considerat forld
majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, frtd. a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pdrfi;
g) Zi- zi calendaristicS; An - 365 de zile.
h)Penalitate contractuald - despdgubirea stabilitd in contractul de prestare servicii ca fiind pldtibild de cdtre
una din pdrfile contractante cStre cealaltd parte,in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzdtoare sau cu
intdrziere a obligaliilor din contract (majordri de intdrziere $i/sau daune-interese).

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd in
mod diferit.
3.3 Clauzele gi expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.



CLAAZE. OBLIGATORII

4. Obiectul qi pre{ul contractului
4.I Prestatorul se obligd sd presteze servicii de ,,analiza de risc la securitotea fizica la imobile" la Gradinita
Nr. 255, pentru toate imobilele unitatii de invatamant, in perioada convenitd qi in conformitate cu obligaJiile
asumate pin pr ezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligd sd plSteascd prestatorului preJul convenit pentru indeplinirea contractului de

"analiza de risc la securitateafizica la imobile".
4.3 Pre{ul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de cdtre achizitor este de 2.061156
lei inclusiv TVA, din care 329,16lei TVA, 1.732,40Iei exclusiv TVA, la un tarif de 0140lei exclusiv TVA.

Denumire servicii
Cantitate

-MP.

P.U.
exclusiv

TVA (lei)

Valoare
totaldftrd

TVA
Iei)

Valoare
TVA (lei)

Valoare
totald cu
TVA (lei)

qnaliza de risc la securitatea

fizica la imobile
4331. 0,40 1.732,40 329,16 2.06"t,56

5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este pdnd la data de 3I.12.2018.

6. Documentele contractului
6.1 Documentele prezentului contract sunt:
a) caietul de sarcini;
b) detaliu cumpdrare directd atribuitd SICAP;
c) eventualele acte aditionale la prezentul contract, in masura in care vor fi incheiate.

7. Obliga{iile principale ale prestatorului
7.1 Prestatorul se obligi sd presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada convenitd qi

in conformitate cu obligaliile asumate, astfel cum sunt prevazute in caietul de sarcini.
J.2 Prestatorul se obligd sd presteze serviciile respectand legislatia in vigoare, la standardele gi/sau
performanJele prezentate in detaliu cumpdrare directd SICAP, anexd la contract.

.* 7.3 Prestatorul se obligd s[ despdgubeascd achizitorul impotriva oriciror:
a) reclamalii gi actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,

nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite
pentru sau in legdturd cu serviciile prestate, gi

b) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu excepfia situaJiei in care o astfel de

incilcare rezultd din respectarca clauzelor contractuale.
7.4 Prestatorul se obligd ca serviciile prestate sd respectetoate claazele prevdzute in prezentul contract qi

anexele sale care constituie parte integrantd a contractului.
7.5 Prestatorul este r[spunzdtor atdt de siguranta tuturor operaJiunilor qi metodelor de prestare utilizate, cAt qi

de calificare a personalului folosit pe toatd durata Contractului.
7.6 Daunele-interese datorate de cdtre Prestator vor fi pldtite in termen de maxim 30 de zile de la data
inqtiinldrii primite din partea Achizitorului.
7.7 Prcstatorul va executa contractul manifestdnd grija qi diligenfa necesard in indeplinirea serviciilor,
incluzOnd remedierea oricdror defecte/ ne conformitdli ale acestora.
7.8 Prestatorul se obligd sd emitd factura dupd semnareaftrd obiecfiuni a procesului verbal de recepfie.

7.9 Prestatorul are obligatia de a garanta ca prestarea serviciilor se vor derula in perioada contractuald.
7.10 Prestatorul se obliga sa asigure serviciile de ataliza de risc prin intocmirea documentatiei (raportul de

evaluare qi tratare a riscurilor la securitate frzic6, grila de evaluare, documentele suport, etc. conform
prevederilor legale in vigoare.
7.11 Prestatorul se oblige sa predea documentatia privind analiza de risc pe suport de hdrtie in original, in
doud exemplare pentru toate imobilele unitdlii de invatamant.



8. Obtiga{iile principale ale achizitorului
8.1 Achizitorul se obligd sd recepfioneze serviciile prestate in termenul convenit.
8.2 Achizitorul se obligd sd plateascd pretul catre prestator in termen de 30 de zile de la data inregistrarii
fucturilor la sediul acestuia, cu conditia semnarii procesului verbal de receptie a prestatiilor.
8.3 Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zlle de la expirarea perioadei convenite,
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va
relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

CLAAZE SPECIFICE

9. Garanfia de bunl execu{ie a contractului
9.1 Prestatorul nu are obligatia de a constitui o garantie de bund execulie a contractului.

10. Garantie
10.1 Prestatorul garanteaza ca serviciile prestate sunt efectuate cu professionalism si in conformitate cu
prevederile actelor normative si legislative in vigoare.
I0.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, in scris, orice plAngere sau reclamalie ce

apare in perioada prestdrii serviciilor contractate.
10.3 La primirea unei astfel de notificdri, prestatorul are obligatia de a remedia situalia in termen de maxim
o zi dela data notificdrii, fdrd costuri suplimentare pentru achizitor.
10.4 Dacd, prestatorul, dupd ce a fost inqtiintat, nu reuqeqte sd remedieze situalia in perioada convenitd,
achizitorul are dreptul de a lua mdsuri de remediere pe riscul qi spezele prestatorului qi fbrd a aduce nici un
prejudiciu oricdror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fald de prestator prin contract.

11. Ajustarea prefului contractului
1 1.1 Pentru serviciile prestate, pldtile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in detaliu
cumpdrare directd atribuita SICAP, anexd la prezentul contract.
1 1.2 Pretul contractului este ferm qi nu se qusteaza pe toata durata de executare a contractului.

12. Confidenfialitate
12.1 Prestatorul se obligd sd pdstreze confiden{ialitatea tuturor informatiilor la care are acces, prevederile
legale de prelucrare qi protectie a datelor cu caracter personal, precum qi cele legate de protectia muncii.
12.2 De asemenea, va lua toate mdsurile necesare pentru a pdstra confidenlialitatea asupra datelor qi

informafiilor ce provin din executarea obligafiilor contractuale.

13. intarzieri qi amflniri in indeplinirea contractului
13.1 Prestatorul are obligalia de a indeplini contractul de prestare a serviciilor de analiza de risc la
securitatea fizica la imobile in perioadele inscrise in prezentul contract si conform cerintelor specificate in
caietul de sarcini.

14. Subcontractanti
14.1 Prestatorul se obligd sd declare subcontractanfii propugi la incheierea Contractului. in mdsura in care

existd subcontractanli propugi, se vor aplica dispoziliile capitolului V-secfiunea 1-Subcontractarea din Legea

nr. 9812016 qi prevederile capitolului IV, secfiunea 1-Subcontractarea din HG nr. 39512016.

I4.2 Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza executarea anumitor servicii ce constituie
obiectul prezentului contract, sa incheie contracte cu subcontractantii desemnati, in conditii similar celor
prevazute in prezentul contract, astfel incat sa se asigure respectarea obligatiilor asumate de prestator
conform prezentului contract.
14.3 La semnarea prezentului contract, prestatorul are obligatia de a prezenta toate contractile incheiate cu

subcontractantii desemnati.
14.4 Existenta subcontractarilor nu il exonereazape prestator fata de achizitor pentru executarea integral a

obligatiilor contractuale, prestatorul fiind deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care

subcontractantii indeplinesc contractul.



14.5 Prestatorul are dreptul de a inlocui oricare dintre subcontractantii la prezentul contract numai cu acordul
preafabil, scris al achizitorului. Schimbarea subcontractantului nu va produce nicio modificare a clartzelor
prezentului contract.

15. Sanc{iuni pentru neindeplinirea culpabill a obliga{iilor
15.1 In cazulin care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reugegte sd iqi indeplineascd obligatiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobdnda legal6 penalizatoare prev[zutd
la art. 3 alin. (2^1) din Ordonanta Guvernului nr. l3l20I1 privind dobdnda legald remuneratorie qi

penalizatoare pentru obligalii bEneqti, precum gi pentru reglementarea unor mdsuri financiar-fiscale in
domeniul bancar, aprobatd prin Legea nr. 4312012, cu completdrile ulterioare. Dobdnda legald penalizatoare
se aplicd pentru fiecare zi de intdrziere, pdnd la indeplinirea efectivd a obligatiilor. Dobdnda penalizatoare se

aplicd lavaloarea lunard a serviciilor neefectuate.
I5.2 In cazul in care, din vina sa exclusivd, achizitorul nu iqi onoreazd. facturile in termenul stabilit,
prestatorul are dreptul de a solicitaplata dobdnzii legale penalizatoare aplicate la valoarea pldJii neefectuate,
in conformitate cu art. 4 dinLegea m. 7212013 privind mdsurile pentru combaterea intdrzieii in executarea
obligaliilor de platd a unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre profesioniqti qi intre acegtia
qi autorit[Ji contractante. Dob0nda legald" penalizatoare se aplicd pentru fiecare zi de intdrziere, pdnd la
indeplinirea efectivd a obligaliilor.

.^ 15.3 Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renunla la contract, printr-o notificare scris[ adresatd prestatorului,
frrd nicio compensalie, dacd acesta din urmd intrd in insolvenld, cu condilia ca aceastd anulare sd nu
prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acJiune sau despdgubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are

dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd p6nd la data
denunJdrii unilaterale a contractului.

16. Cesiunea
16.1 in prezentul contract este permisd doar cesiunea creanlelor ndscute din acest contract, fiind posibild
numai cu acordul expres al debitorului cedat, obligaliile ndscute rdmdn6nd in sarcina pirfilor contractante,
astfel cum au fost stipulate qi asumate inijial.
Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligalii asumate
prin prezentul contract.
16.2 Atunci cdnd un subcontractant igi exprimd opliunea de a fi pldtit direct este permisd cesiunea de creanld
in favoarea subcontractanlilor legatd de partealpdrlile din contract care sunt indeplinite de cdtre acegtia.

Transferul de drept al obligafiilor de platd cdtre subcontractant/subcontractan[i pentru partealpd\ile din
contract aferentd1aferente acestuia./acestora, va avea loc in momentul in care va f,t confirmatl indeplinirea

.t' obligaliilor asumate prin contractul de subcontractare.

17. For{a majorl
17.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
I7.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
17.3 indeplinirea contractului va fi suspendatS in perioada de actiune a fortei majore, dar fdrd a prejudicial
drepturile ce li se cuveneau pdrfilor pdni la apaitia acesteia.

lT.4Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
17 .5 Daca fo4a majord actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 15 zile, frecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

L8. Rezilierea contractului
18.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una din parfi dd dreptul pd4iilezate
de a declara unilateral rezilierea contractului de servicii qi de a pretinde plata de daune-interese.

18.2 Achizitorul iqi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, fErd punere in intdrziere, in
cel mult 30 de zile de la aparilia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului, respectiv ar fi contrard interesului public.



18.3 In cazul prevdzut la clauza 20.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pdna la data denuntarii unilaterale a contractului.

18.4 Achizitorul iqi rezervd dreptul de arezllia unilateral prezentul contract, printr-o notificare prealabild
transmisd Prestatorului, ftrd intervenfia instanfei de judecatd, ftrd punere in intdrziere qi fbrd nicio
compensajie, in urmdtoarele situaf ii :

a) Prestatorul incalcd obligafiile asumate prin contract;
b) Prestatorul incalcd prevederile punctului 18 din prezentul contract;
c) Dacd Prestatorului ii sunt retrase sau nu poate obline autoriza[iile, avizele sau orice alte documente

necesare executdrii obligajiilor contractuale.
d) impotriva Prestatorului s-a declaryat procedura dizolvarii sau falimentului.
18.5 Achizitorul are dreptul sd rezllieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisd cu 15 zile inainte
de data la care rezllirea unilateral va produce efecte, iar Prestatorul se obligd sd plateascd Achizitorului o

sumd egal6 cu l0 o/o din valoarea contractului precum qi penalitatile datorate inbaza prezentului contract, in
urmdtoarele cazui:
a) Prestatorul nu respect termenul final qi/sau termenele intermediare prevdzute in contract, iar intdrzierile
depdqesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite in Contract;

b) Prestatorul nu presteazd servicii de calitate gi in conformitate cu caietul de sarcini qi cu prescripfiile qi

standardele in vigoare qi/sau nu remediazd calitatea serviciilor prestate, in termen de maxim 15 zile, deqi a
'*'fost notificat in acest sens de Achizitor.

L9. incetareacontractului
19.1 Prezentul Contract inceteazd in urmdtoarele situalii:
a) la expirarea duratei stabilite prin Contract;
b) prin acordul scris al pdrfilor;
c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunJarea unilaterald de c[tre
Achizitor;
d) in cazul in care cazul de forfd majord dureazdmai mult de 2 luni de zile;
e) pri:1 reziliere unilateralS de cdtre Achizitor in conditiile stipulate in prezentul Contract;
19.2 incetarea Contractului nu afecteazd executarea obligatiilor scadente intre Pdrfile Contractante qi nu
exonereazdPartea in culp6, in caz de reziliere, de rdspunderea pentru prejudiciile caazate.

20. Solu{ionarea litigiilor
20.1 Achizitorul qi prestatorul vor depune toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabil[, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea

'^ prezentului contract.
20.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergent contractuala, aceasta va fi solutionata de catre instantele judecatoresti competente

de la sediul achizitorului.

2L. Rispunderea contractuali
21.1 Nerespectarea de citre pdrfile contractante a obligafiilor contractuale prevdzute in prezentul contract
atrage rdspunderea contractuald a pdrfii in culpd.

22. Limba care guverneazil contractul
22.1Limba care suverneazd contracfual este limba romdn6.

23. Comuniclri
23.1 Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinireaprezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.
23.2 Ot'rce document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cdt si in momentul primirii.
23.3 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmdrii in scris a
primirii comunicdrii.



Pdrfile au inJeles s[ incheie uriN.rsrl-r/lt4r"rentul contract in 3 (trei) exemplare, cdte unul pentru

fiecare parte qi unul pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucuregti.

24. l,^egea aplicabill contractului
24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

ACHTZTTO&
Gradinita Nr.255

Director,
Branzoi Elena

(#'
Contabil,

PRESTATO&
PDC SYSTEM COMPACT S.R.L.

Bucuregti

r

Administrator



Anexa nr. l la contractul de servicii nr. $"G|KJ0$.2'Ot(

- Angajament de confiden{ialitate -

Pdrfile contractante declardm ci am luat la cunogtinld de normele legale privind proteclia
informatiilor CONFIDENTIALE gi ne angajam si respectam intocmai obligatiile ce ne revin cu privire la
evidenla, manipularea qi pdstrarea informaliilor, datelor qi documentelor confidenliale la care avem acces,

inclusiv dupd incetarea activit5tilor ce presupun accesul la aceste informalii.
Suntem canqtienti c[, in cazul in care vom incdlca prevederile normative privind protec{ia

informaliilor confidentiale, vom rdspunde potrivit legii, disciplinar, civil, contraven{ional ori penal, in raport
cu gravitatea faptei.

f

ACHIZITOR,
Gradinita Nr.255

Directoro
Branzoi Elena

PRESTATOR,
PDC SYSTEM COMPACT S.R.L.

Adminis


