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CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
inchiriere imprimante multifunctionale ,i servicii complete de printing

in temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achiziflle publice, s-a Tncheiat prezentul
contract de prestare servicii, intre

Directia Generala de Politie Locala ,i Control a Municipiului Bucure,ti cu sediul Tn
Bucuresti, B-dul Libertatii nr 18, BI 104, sector 5, telefon 021/5391415,fax 021/5391509 cod fiscal
28412052, avand contullBAN R056TREZ24G610304200130X deschis la Trezoreria sector 5, Bucuresti,
reprezentata prin domnul Stefan Vasii - Director General, Tncalitate de beneficiar

SC BIP Telecom SRL, avano sediul In Bucuresti, Calea Vitan , nr.9, bl V6, sc 1,ap 9, sector 3,
telefon 021/3272602, fax 021/3200815, nr. de Tnregistrare la R.C. J40/4754/1997, cod fiscal R09537840,
avand contul IBAN R087TREZ7035069XXX003748, deschis la Trezorerie sector 3, reprezentata prin
domnul Lucian Badica - Director General, Tncalitate de prestator

2. Definifii
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi mterpretaf astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b..servicii de mentenanta - totalitatea operanunilor de Tntretinere ~i reparatie ale unui sistem tehnic
c. beneficiar ~i presta tor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite Tnprezentul contract;
d. prefu/ contractu/ui - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, Tn baza contractului, pentru
Tndeplinirea integrala ~i corespunzaloare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
e. servicii - activitati a carer prestare face obiectul contractului;
f. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb ~i orice alte bunuri cuprinse Tn
anexa/anexele la prezentul contract ~i pe care prestatorul are obligatia de a Ie furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
g. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul Tncheierii contractu lui ~i care face imposibila executarea
~i, respectiv, Tndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluti,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrlcfii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunclativa Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executa rea obligatiilor uneia din parti;
h. zi - zi calendarlstica: an - 365 de zile.

3. /nterpretare
3.1 in prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.



3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specflca in
mod diferit.

Clauzeobligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa execute servicii de inchiriere imprimante si servicii complete de printing cod
CPV 98300000-6, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2 Imprimantele rnultfuncflonale inchiriate sunt in nurnar de 8 conform anexei 1 care face parte
integranta din prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1 Pretul serviciilor de inchiriere imprimante si servicii complete de printing este de 3581,00 lei / luna
fara TVA.
.5.2 Valoarea totala a contractului este de 38352,51 lei din care 6123,51 lei TVA
5.3 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului. Plata se va
efectua din articolul bugetar 20.01.30

6. Durata contractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in perioada aprilie - decembrie 2018,(9 luni) cu
posibilitatea de prelungire succesiva, pana la expirarea perioadei de 32 luni ( noiembrie 2020) pentru ca
echipamentele sa intre in proprietatea beneflciarulut.,
6.2 Contractu I intra in vigoare la data semnadi contractului de catre ambele parti;
6.3 Durata contractu lui este de la semnarea contractului de catre ambele parti ~i pana la indeplinirea
tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in legislatia aplicablla.
6.4 Beneficarul i~i rezerva dreptul de a prelungi contractul de achizifie publica de produse sau servicii cu
caracter de regularitate, prin act aditional,durata contractului va fi pana la cel mult 30.04.2019, pentru un
nivel suplimentar al valorii acestuia, condltonat de existenta resurselor financiare pe anu12019.

7 Executareacontractului
7.1 Executarea contractului se va efectua de catrs prestator pe perioada contractata conform clauzelor
contractuale

8. Obligatiile prestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze si sa mentina serviciile la standardele ~i performantele prevazute in
oferta atasata la contract.
8.2 Prestatorul se obliga sa presteze servicii on-site de rnentenanta periodica,
8.3 Prestatorul se obliga sa livreze gratuit consumabilele la solicitare beneficiarului in maxim 48 ore de la
solicitare.
8.4 Prestatorul se obliga sa respecte condiflle de lntrefinere ~i reparani in conformitate cu oferta sa.
8.5 Toate imprimantele livrate de catre prestator vor fi noi, nefolosite si in concordanta cu cerintele
beneficiarului.
8.6 Perioada pachetului de servicii este de 32 luni dupa care imprimantele vor deveni proprietatea
beneficiarului, fara alte pretentii materiale.
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9. Obligatiile beneficiarului
9.1 ~eneficiarul. se. obli~a sa plateasca pretul catre prestator In termen de 30 zile de la inregistrarea
factum la beneficiar nsonta de procesul verbal de receptie a serviciilor prestate, semnat de ambele parti.
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozita prestatorului arice facilitati, echipamente ~i informatii pe
care Ie considera furnizorul ca fiind necesare Tndeplinirii contractului in bune conditii.

10. . Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabi/a a obligatiilor
10.1 In cazul ln care, din vina sa excluslva, prestatorul nu reuseste sa-~i execute obligatiile asumate prin
contract, atunci beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 surna echivalenta cu
0,1% pe zi din valoarea obligatiilor neTndeplinite sau Tndeplinite cu lntarziere.
10.2 In cazul ln care beneficiarul nu onoreaza facturile ln termen , atunci acesta are obligatia de a plati,
ca penalitati, 0 surna echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre par1i, In mod culpabil
~i repetat, da dreptul par1ii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde plata de
daune-interese cu notificarea prealabila.
10.4 Beneficiarul T~irezerva dreptul de a renunta oricanc la contract, printr-o notificare sensa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensate, daca acesta din urrna da faliment, cu condlfla ca aceasta anulare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despaqubire pentru prestator. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract Tndeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
11. Receptie ,i verificari
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile contractului si de a semna procesul verbal de receptie a serviciilor prestate.
11.2 Veritlcsrile vor fi facute de cstre beneficiar prin reprezentantul sau, in conformitate cu prevederile
din prezentul contract.

12. incepere, sistare, intarzieri, finalizare, reziliere
12.1 Prestatorul se obliga sa lnceapa presta rea serviciilor la data sernnarii contractului.
12.21n cazul in care prestatorul sufera lntarzieri ~i suporta costuri suplimentare, datorate In exclusivitate
beneficiarului par1ilevor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, ~i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

12.3 1}ln cazul tn care:
a) arice motiv de intarzlere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circurnstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin Tncalcarea contractului de

cstre prestator, lndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci par1ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un
act aditional.
12.4 Daca pe parcursulTndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare a serviciilor,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, Tn timp util, beneficiarului. Modificarea perioadei de prestare
se face cu acordul par1ilor, prin act aditional.
12.5 In afara cazului Tn care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de executie, arice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului, conform
art. 10.1
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9.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile de la inregistrarea
facturii la beneficiar insotita de procesul verbal de receptie a serviciilor prestate, semnat de ambele parti.
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati, echipamente ~i informatii pe
care Ie consldera furnizorul ca fiind necesare indeplinirii contractului in bune conditii.

10. . Sanefiuni pentru neindeplinirea eulpabiJs a obligafiilor
10.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-~i execute obligatiile asumate prin
contract, atunci beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 sums echivalenta cu
0,1% pe zi din valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu intarziere.
10.2 in cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen , atunci acesta are obligatia de a plati,
ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil
~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractu I de drept reziliat ~i de a pretinde plata de
daune-interese cu notificarea prealabila.
10.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare sensa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensate, daca acesta din urma da faliment, cu condita ca aceasta anulare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actune sau despaqubire pentru prestator. in acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
11. Reeepfie ,i verifiesri
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile contractului si de a semna procesul verbal de receptie a serviciilor prestate.
11.2 Verificarile vor fi facute de catre beneficiar prin reprezentantul ssu, in conformitate cu prevederile
din prezentul contract.

n

12. ineepere, sistare, intarzieri, finalizare, reziliere
12.1 Prestatorul se obliga sa inceapa presta rea serviciilor la data sernnarii contractului.
12.2 in cazul in care prestatorul sufera lntarzieri ~i suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
beneficiarului partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, ~i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

12.3 1) in cazul in care:
a) orice motiv de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte crcumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin lncalcarea contractului de

catre prestator, lndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un
act aditional.
12.4 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare a serviciilor,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, beneficiarului. Modificarea perioadei de prestare
se face cu acordul partilor, prin act aditional.
12.5 in afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
lntarzlere tn indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului, conform
art. 10.1
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13. Amendamente
13.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contr?ctului, prin act aditional.
13.2 In cazul in care numerul de rnultituncjionale necesare beneficiarului se rnoditica se va incheia act
aditionalla contract iar valoarea contractului se va modifica corespunzator. '

14. Cesiunea
14.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al beneficarului.
14.2 in cazul cesionarii sau in cazul de cesiune atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni pentru
incheierea unui act aditionalla contract.
14.3 Este permisa cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.
14.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii

~ asumate prin contract.

15. Forfa majora
15.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate cornpetenta.
15.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta acuoneaza.
15.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acfiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
15.4 Partea contractanta care lnvoca torta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i in
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozije in vederea limitarii
consecintelor.
15.5 Daca forta majora actoneaza sau se esfimeaza ca va acfiona 0 perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa ooata pretinde celeilalte daune-interese.

n
16. Caracterul confidential al contractului
16.1 0 parte contractanta nu are dreptul, tara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscute unor terte parti informatii, date sau parametri tehnici access] in procesele de
derulare a prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile ~i documentele obfinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat acela de a-~i indeplini obliqafille contractuale.
Dezvalulrea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractu lui se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
16.2. 0 parte contractanta va fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:

a) intormafia este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost prirnita de la cealalta parte
contractanta ; sau

b) lntormafia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

17. Solution area litigiilor
4



17.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre parti in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
17.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele ludecatoresf competente.

18. Limbacareguverneazacontractul
18.1 Limba care guverneaza contractu Ieste limba rornana

19. Comunicari
19.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmlsa
in scris.
19.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii.
19.3 Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, posta, fax sau e-mail cu conditia confirmarii inft scris a primirii comunlcarn la adresele de e-mail declarate

20. Legeaap/icabi/acontractului
20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte

BENEFICIAR
DIRECTIA GENERALA DE POUTIE LOCALA SI

CONTROL A MU CIPJtJLUl BbcUSE~TI .
DIRECT .ENERAL;"

$tef

PRESTATOR
BIP TEL~COM SRL

/JiR.tJirr; R._ ·C-el.)~
Lucian Badica

$EF SERVICIU ~.,~U~ ET FINANCIAR
Andakt.d-;andru

~ -:
. _. _.._VIZA_CFPP
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Anexa 1

La contractul de prestari servicii de inchiriere imprimante si servicii complete de printing

serii:
Imprimante multifunctionale A3 COLOR EPSON WORKFORCE PRO WF- C869RDTWFC cu urmatoarele

1) seria X2SS002023
2) seria X2SS002020
3) seria X2SS002428
4) seria X2SS002354
5) seria X2SS00201 0
6) seria X2SS003596

Imprimante multifunctionale A3 COLOR RICOH AMPC3001 cu urmatoarele serii:
7) seria V9734200589
8) seria V9323703837

BENEFICIAR
DIRECTIA GENERAL~DE POLITIE LOCAL~~I
CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURE~TI

PRESTATOR
SCIf?JiP~M If_L

~;~~ G-¬ 11J'-4L

SEF SERVICIU BUGET FINANCIAR
. A~andru

~P
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\. iU"DRIMA:R'iAr:;;:i'NiCIPMUI BUCURESTI I

, OIRECTIAGENERALA'
. DE.:~OL1TIEtOCALA 31CONTROL
: !f,TR!i!:_: I' 9,OSJ0
!~i~~:~J&~~~~~~:~·:~~:~gZ:.:.·.~iR""~:..

CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
mentenanta pentru echipamentele de semnalizare ,i detectle a incendiilor

In temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind acbizinile publice, s-a incheiat
prezentul contract de prestare servicii, intre

Dlrectla Generala de Politie Locala ,i Control a Municipiului Bucurestl cu sediulin
Bucuresti, B-dul Libertatii nr 18, BI104, sector 5, telefon 021/5391415,fax 021/5391509 cod fiscal
28412052, avand contul IBAN R056TREZ24G610304200130X deschis la Trezoreria sector 5,
Bucuresti, reprezentata prin domnul Daniel Ra~ica - Director General, in calitate de beneficiar

SC BIP Telecom SRL, avand sediulin Bucuresti, Calea Vitan , nr.9, bl V6,sc 1,ap 9,
sector 3, telefon 021/3272602, fax 021/3200815, nr. de inregistrare la R.CoJ40/4754/1997, cod
fiscal R09537840, avand contul IBAN R087TREZ7035069XXX003748, deschis la Trezorerie
sector 3, reprezentata prin domnul Lucian Badica - Director General, in calitate de prestator

2. Definifii
2.1 -In prezentul contract urmatorii termeni vor f lnterpretef astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b.servicii de mentenanta - totalitatea operafiunilor de intretnere ~i reparatle ale unui sistem
tehnic
b. beneficiar sl prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

, -" c. prefu/ contractu/ui - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servic;; - activitati a carer prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, rnasinlle, utilajele, piesele de schimb ~i orice alte bunuri cuprinse in
anexalanexele la prezentul contract ~i pe care prestatorul are obligatia de a Ie furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face
imposiblla executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu
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este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu excepta unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specfica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractu lui
4.1 Prestatorul se obliga sa execute lunar servicii de rnentenanta pentru echipamentele de
semnalizare ~i detectie a incendiilor cod CPV 50413200-5, in conformitate cu obligatiile asumate
prin prezentul contract.
5. Pretul contractu lui
5.1 Pretullunar al serviciilor de rnentenanta este de 1.700,00 lei/ luna fara TVA
5.2 Valoarea totala a serviciilor de rnentenanta pentru echipamentele de semnalizare ~i detectie
a incendiilor pentru 7 luni este de 11900,00 lei fara TVA
5.2 Valoarea totala a contractului este de 14161,00 lei din care 2261,00 lei TVA
5.4 Pretul convenit este ferm ~i rarnane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului. Plata
se va face din articolul bugetar 20.01.30
6. Durata contractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in perioada iunie- decembrie 2018
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractului de caire ambele pa~i ~i pana la
indeplinirea tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in
legislatia aplicabila
6.4 Beneficarul i~i rezerva dreptul de a prelungi contractul de achizitie publica de produse sau
servicii cu caracter de regularitate, prin act aditional,durata contractului va fi pana la cel mult
30.04.2019, pentru un nivel suplimentar al valorii acestuia, condmonat de existenta resurselor
financiare pe anu12019.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractu lui se va efectua de catre prestator pe perioada confractata,
8. Obligatiile prestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i performantele prevazute in
contract.
8.2 Prestatorul se obliga sa asigure lunar examinarea cablajelor ~i blocurilor functionale a
centralei.
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8.3 Prestatorul se obliga sa examineze lunar sursa de alimentare inclusiv bateria de acumulator
8.4 Prestatorul se obliga sa examineze lunar cablajele interioare ~i contactele
8.5 Prestatorul se obliga sa verifice lunar lista de evenimente cuprinse In memoria centralei ( se
scoate la imprimanta lista cu evenimentele lnregistrate)
8.6. Prestatorul se obliga sa verifice lunar sistemul propriu de testare cu observarea afi~ajului
centralei ~i a buzzer-ului intern
8.7. Prestatorul se obliga sa verifice lunar sirenele , hupele ~i dispozitivele auxiliare
8.8 Prestatorul se obliga sa identifice lunar dispozitivele care provoaca alarma de incendiu
8.9 Prestatorul se obliga sa verifice ~i sa curate lunar detectoarele de fum daca au ajuns la
pragul de prealarma, asttel incat sa elimine alarmarile false
8.10 Prestatorul se obliga sa respecte conditfle de lntretinere ~i reparefli In conformitate su
specficanile tehnice ale sistemului de detectie ~i semnalizare incendiu
8.11 Toate interventiile lunare ale prestatorului care se vor executa la sistemul de detectie si
semnalizare incendiu nu vor trebui sa produca rnodlflcari tehnice asupra acestora
8.12 Timpul de raspuns In cazul unei solicitar! telefonice de interventie la sistemul de detectie ~i
semnalizare incendii va f pe cat posibil imediat, maxim 3 ore de la solicitarea beneficiarului
9. Obligatiile beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor cafre prestator In termen de 30 zile de la
data lnregistrarii facturii la registratura institutiei lnsotita de procesul verbal de receptie semnat
de ambele pa~i
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati, echipamente ~i
informatii pe care Ie considera furnizorul ca fiind necesare lndeplinirii contractului.
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabi/a a obligatiilor
10.1 in cazul In care, din vina sa exclusive, prestatorul nu reuseste sa-sl execute obligatiile
asumate prin contract, atunci beneficiarull are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0
surna echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea obligatiilor nelndeplinite sau lndeplinite cu
lntarzlere,
10.2 in cazulln care beneficiarul nu onoreaza facturile In termen , atunci acesta are obligatia de
a plati, ca penalitati, 0 surna echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, In mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a
pretinde plata de daune-interese cu notificarea celeilalte pa~i cu cinci zile lucratoare lnainte de
lncetare.
10.4 Beneficiarul I~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare sensa
adresata prestatorului, tara nici 0 compensate, daca acesta din urrna da taliment, cu condifia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru

3



•,.

Clauze specifice

11. Recepfie ~i verificari
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile contractului .
11.2 Verificadle vor fi tacute de catre beneficiar prin reprezentantul sau, in conformitate cu
prevederile prezentului contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris prestatorului,
identitatea persoanei imputernicite pentru acest scop.
12. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
12.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnar! contractu lui.
12.2 in cazul in care prestatorul sufera Intarzieri ~i suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate beneficiarului partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului.si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

12.3 1) in cazul in care:
a) orice motiv de intarzlere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin lncslcerea

contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord,
perioada de prestare ~i vor semna un contract aditional.
12.4 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare a
serviciilor, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, beneficiarului. Modificarea
perioadei de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditonal.
12.5 in afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute,
orice lntarzlere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati
prestatorului, conform art. 10.1
13. Amendamente
13.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional cu exceptia art 5.4.
14. Cesiunea
14.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al beneficiarului.
14.2 in cazul cesionarf sau in cazul de cesiune atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni
pentru incheierea unui act aditionalla contract.
14.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obliqatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost
stipulate ~i asumate initial.
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14.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind qarantia sau orice alte
obligalii asumate prin contract.
15. Fortamajora
15.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta
15.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obliqatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actloneaza.
15.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pfma la aparitia acesteia.
15.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat ~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasur: care ii stau la dispozitie in
vederea lirnitarii consecintelor.
15.5 Daca forta majora actoneaza sau se estrneaza ca va actona 0 perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plln drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
16. Caracterulconfidentialal contractului
16.1 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscute unor terte parti informani, date sau parametri tehnici accessf in
procesele de derulare a prezentului contract.
b) de a utiliza informafiile ~i documentele obfinute sau la care are acces in perioada de derulare
a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractului.
16.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca:
a) intorrnata este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost prirnita de la cealalta parte
contractanta ; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obfinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezvaluire: sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie lntormatla
17.Solutionarealitigiilor
17.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiablia, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre parti in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
17.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu
reu~esc sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa
se solutioneze de catre instantele judecatore~ti.
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17.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa
se solutioneze de catre lnstantele judecatoresti.
18. Limba care guverneaza contractul
18.1 Limba care guverneaza contractu I este limba rornana.
19. Comunicari
19.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul
primirii.
19.2 Comunicsrile intre parti se pot face ~i prin telefon, posta, fax sau e-mail cu conditla
confrmanl in scris a primirii comunlcaril la adresele de e-mail declarate
20. Legea ap/icabi/a contractului
20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.
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