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CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
rnentenanta sistem supraveghere video

1.
in temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achiziliile publice cu moditicarile si
cornpletarile ulterioare, s-a Tncheiat prezentul contract de prestare servicii, intre

Directia Generala de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucurestl cu sediul ln
Bucuresfi, B-dul Libertatii nr 18, BI 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509 cod fiscal
28412052, avand contul IBAN R056TREZ24G61 0304200130X deschis la Trezoreria sector 5, Bucuresn,
reprezentata prin domnul Daniel Ra~ica - Director General, In calitate de beneficiar

si
SCSDSMAGSRL, avand sediul In Bucuresfi, str. Grigore Gabrielescu nr.7, parter, sector 2, telefon
07453289061 0213276627, avanc CUI R031334035 ~i Tnregistrata la RC sub J/40/13030107.03.2013,
contul IBAN R039TREZ7035069XXX016543 deschis la Trezorerie sector 2, reprezentata prin domnul
Cornel Florea - Director General, In calitate de prestator

2.

Definitii

2.1 - in prezentul contract urrnatonl termeni vor fi interpreta] astfel:
a. contract- reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b. servicii de mentenanta - totalitatea operatunilor de Tntretinere ~i reparafie ale unui sistem tehnic
c. beneficiar~i prestator- partile contractante, asa cum sunt acestea numite Tnprezentul contract;
d. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, ln baza contractului, pentru
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obliga\iilor asumate prin contract;
e. servicii - activita\i a carer prestare face obiectul contractului;
f. produse - echipamentele, maslnue, 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;
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 Incheierii contractului ~i care face imposibila executarea
~i, respectiv, Indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii
incendii, inunda\ii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciative. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obliga\iilor uneia din parti;
h. zi - zi calendaristica: an - 365 de zile.
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3.

Interpretare

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 specifica In
mod diferit.
Clauze obligatorii
4.

Obiectulcontractului

4.1 Prestatorul se obliga sa execute servicii de mentsnanta a sistemului de supraveghere video cod
CPV 50343000-1, In conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
5.

Pretulcontractului

5.1 Valoarea pentru serviciile de mentenanta sistem supraveghere video este de 6200,00 lei/luna
5.2 Valoarea pentru 0 luna conform ofertei din SICAP este de 7378,00 lei din care 1178,00 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.

Duratacontractului

6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile In luna aprilie 2019
6.2 Durata contractului este de la semnarea contractului de cane ambele pa~i si pana la Indeplinirea
tuturor obliqafiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit In legislatia aplicabila
7.

Executareacontractului

7.1 Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada contractata conform cerintelor
beneficiarului In termenele stabilite In prezentul contract.
8.

Obligatiileprestatorului

8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i performantele cerute de beneficiar
8.2 Prestatorul se obliga sa efectueze controlul fizic a tuturor elementelor din components sistemului de
supraveghere video.
8.3 Prestatorul se obliga sa efectueze controlarea pozillei flecarei camere, inclusiv repoziuonarea
acestora In caz de nevoie, verificarea starii elementelor de fixare/blocare, precum ~i controlarea cablurilor
de conexiune ~i de alimentare a camerelor.
8.4 Prestatorul se obliga sa efectueze controlul setarilor Inregistratorului ~i Inregistrarilor arhivate ~i
eventual, modificarea setarilor In vederea Imbunatatirii performantelor camerelor video..
8.5 Prestatorul se obliga sa efectueze controlul calitatii inregistrarilor video.
8.6 Prestatorul se obliga sa efectueze controlul calitatii imaginii difuzate pe monitoarele de supraveghere
ale insfitutlei.
8.7 Prestatorul are obligatia sa efectueze controlul allmentaril electrice.
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8.8 Prestatorul se obliga sa efecteze controlul functionarii precum sl rnenflnerea in stare de funcfionare a
elementelor sistemelor complexe de supraveghere video.
8.9 Prestatorul va efectua servicii de execute lucrari de mutare, repozitonare, fixare elemente, prindere
echipamente, aferente sistemului de supraveghere video.
8.10 Prestatorul se obliga sa efectueze servicii de lntreflnere generala lunata a echipamentelor
sistemului de supraveghere video.
8.11 Prestatorul se obliga sa furnizeze accesorii si consumabile necesare sistemului de supraveghere
video in parametri normali, pentru perioada contractuala, contra-cost pe baza comenzii lansate de cstre
beneficiar, efectuata in urma evaluarii tehnice a subscrisei.
8.12 Prestatorul se obliga sa efecueze intervennile cu personal cu pregatire protesionala
corespunzatoare, iar piesele de schimb utilizate la inlocuirea celor defecte vor fi originale sau
echivalente.
8.13 Prestatorul se obliga sa efecueze constatarea a defectiunilor in termen de 4-6 ore de la anuntarea
defecfiunii
9.
Obligatiile beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator in termen de 30 zile de la data
inregistrarii facturii la registratura institutiei insotita de procesul verbal de recepfie semnat de ambele pa~i
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati, echipamente ~i intormatil pe
care Ie consldera furnizorul ca fiind necesare indeplinirii contractului.
10.
Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabi/a a obligatiilor
10.1 in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin
contract, atunci beneficiarull are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 sum a echivalenta cu
0,1% pe zi din valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu tntarzlere.
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 celeilalte pa~i cu cinci zile lucratoare inainte de incetare.
10.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensate, daca acesta din urma da faliment, cu conditia 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 lndeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractu lui.
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 contractu lui .
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11.2 Verflcarile vor fi facute 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 semnarii contractu lui.
12.21n cazul ln care prestatorul sutera lntarzier. si suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
beneficiarului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviclulul.sl
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
12.3 1) in cazul ln care:
a) orice motiv de lntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circurnstante neoblsnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin tncalcarea contractu lui de
cane 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
contract adifional.
12.4 Daca pe parcursul lndeplmirii contractului, prestatorul nu respects 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 adifional
12.5 in afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
intarziere 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 lndeptnirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional cu excepfia 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 cesionarii sau in cazul de cesiune atat prestatorul cat si beneficiarul vor conveni pentru
incheierea unui act aditionalla contract.
14.3 Este perrnisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obligatiile nascute ramanand in sarcina pa~ilor 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.

Forta majora

15.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
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15.2 Forta majora exonereaza partile contractante de Tndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada Tncare aceasta actioneaza
15.3lndeplinirea contractului va fi suspendata Tnperioada de acfiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
15.4 Partea contractanta care invoca torta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i Tn
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia arice masurl care Ti stau la dispozitie Tn vederea limitarii

conseclntelor,
15.5 Daca forta majora acfioneaza sau se estimeaza ca va acfiona 0 perloada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Tncetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
16.
Caracterul confidential af contractului
16.1 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscute unor terte parti informatii, date sau parametri tehnici accesati Tn procesele de
derulare a prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile ~i documentele obnnute sau la care are acces In perioada de derulare a
contractului, ln alt scop decat acela de a-~i Tndeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate Tn Tndeplinirea contractu lui se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea Tndeplinirii contractului.
16.2. a parte contractanta va fi exonerate de raspunderea pentru dezvalurea de informatii referitoare la
contract daca:
a) informatia este cunoscuta partii contractante Tnainte ca ea sa fi fost prim ita de la cealalta parte
contractanta ; sau
b) intormafia a fost dezvaluita dupa ce a fost obnnut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvalure: sau
c) partea contractanta a fost obligata Tnmod legal sa dezvaluie informatia.
17. So/utionarea litigii/or
17.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, arice neTntelegere sau disputa care se poate ivi Tntre parti Tn cadrul sau Tn legatura cu
Tndeplinirea contractului.
17.2 Daca, dupa 15 de zile de la Tnceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu reu~esc sa
rezolve Tn mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatore~ti.
18. Limba care guverneaza contractu/
18.1 Limba care guverneaza contractu I este limba romana.
19. Comunicari
19.1 (1) Orice comunicare Tntre parti, referitoare la Tndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa Tnscris.
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(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat ln momentul transmiterii cat ~i Tnmomentul primirii.
19.2 Comunicarile Tntrepar1ise pot face ~i prin telefon, po~ta, fax sau e-mail cu condifia conflrmar! Tn

scris a primirii cornunlcaril la adresele de e-mail declarate.
20. Legea aplicabila contractului
20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Par1ileau Tntelessa Tncheieprezentul contract ln doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
PRESTATOR
SC SDSMAG SRL

$EF SERVICIU CONTENCIOS,
L GALITATEACTE$!i.NDR.U. M~
$ef Servlclu.
lulia TUdC:<
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SERVICIUL ACHIZITII, INVESTITII,
DERULARE CONTRACTE
$ef Serviciu
Andreea Pricu
~~

SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
$ef Serviciu
Mihaela Vizireanu
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CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
mentenanta sistem supraveghere video

1.
In temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu rnodlflcarile sl
cornpletarile ulterioare, s-a Tncheiatprezentul contract de prestare servicii, intre
Directia Generala de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucure~ti cu sediul ln
Bucuresfi 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, Bucuresfi,
reprezentata prin domnul Daniel Ra~ica- Director General, ln calitate de beneficiar
si
SC SDSMAG SRL, avand sediul ln Bucuresfi, str. Grigore Gabrielescu nr.7, parter, sector 2, telefon
07453289061 0213276627, avand CUI R031334035 ~i Tnregistratala RC sub J/40/13030107.03.2013,
contul IBAN R039TREZ7035069XXX016543 deschis la Trezorerie sector 2, reprezentata prin domnul
Cornel Florea - Director General, In calitate de prestator

2.

Definitii

2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretaf astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b. servicii de mentenanta - totalitatea operafiunllor de Tntretinere~i reparate ale unui sistem tehnic
c. beneficiar ~i presta tor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite ln prezentul contract;
d. pretul contractului - pretul plafibil prestatorului de catre achizitor, ln baza contractului, pentru
Tndeplinireaintegrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
e. servicii - activitati a carer prestare face obiectul contractului;
f. produse - echipamentele, rnasinile, utilajele, piesele de schimb ~i orice alte bunuri cuprinse ln
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 Tncheieriicontractului ~i care face imposibila executarea
~i, respectiv, Tndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustive ci enunciativa. Nu 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;
h. zi - zi celenderisfica: an - 365 de zile.

3.

Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu excepna 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 reprezlnta zile calendaristice daca nu se speclflca In
mod diferit.
Clauze obligatorii
4.
Obiectulcontractului
4.1 Prestatorul se obliga sa execute servicii de mentenanta a sistemului de supraveghere video cod
CPV 50343000-1, In conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
5.
Pretulcontractului
5.1 Valoarea pentru 0 luna conform ofertei din SICAP este de 7378,00 lei din care 1178,00 lei TVA
5.2 Valoarea pentru perioada 08.03.2019 - 31.03.2019 este de 5712,00 lei din care 912,00 lei TVA
5.3 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractu lui. Plata se va
efectua din articolul bugetar 20.01.30
6.
Duratacontractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile In luna martie 2019
6.2 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele par1;i~i pana la Indeplinirea
tuturor obliqatlllor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit In legislatia aplicabila.
7.
Executareacontractului
7.1 Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada confractata conform cerintelor
beneficiarului In termenele stabilite Tnprezentul contract.
8.
Obligatiileprestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i perforrnantele cerute de beneficiar
8.2 Prestatorul se obliga sa efectueze controlul fizic a tuturor elementelor din componenta sistemului de
supraveghere video.
8.3 Prestatorul se obliga sa efectueze controlarea pozitei ftecarei camere, inclusiv repozitonarea
acestora Tncaz de nevoie, verificarea starii elementelor de fixare/blocare, precum ~i controlarea cablurilor
de conexiune ~i de alimentare a camerelor.
8.4 Prestatorul se obliga sa efectueze controlul setarilor Inregistratorului sl Tnregistrarilor arhivate si
eventual, modificarea setarllor In vederea Tmbunatatirii performantelor camerelor video. .
8.5 Prestatorul se obliga sa efectueze controlul calitatii Inregistrarilor video.
8.6 Prestatorul se obliga sa efectueze controlul calitatii imaginii difuzate pe monitoarele de supraveghere
ale insfitutie!
8.7 Prestatorul are obligatia sa efectueze controlul alimentaril electrice.
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8.8 Prestatorul se obliga sa efecteze controlul functionarii precum si rnentnerea In stare de funcfionare a
elementelor sistemelor complexe de supraveghere video.
8.9 Prestatorul va efectua servicii de execute lucrari de mutare, repozltionare, fixare elemente, prindere
echipamente, aferente sistemului de supraveghere video.
8.10 Prestatorul se obliga sa efectueze servicii de lntrefinere generala lunara a echipamentelor
sistemului de supraveghere video.
8.11 Prestatorul se obliga sa furnizeze accesorii ~i consumabile necesare sistemului de supraveghere
video Tn parametri normali, pentru perioada conlractuala, contra-cost pe baza comenzii lansate de catre
beneficiar, efectuata Tnurma evaluaril tehnice a subscrisei.
8.12 Prestatorul se obliga sa efecueze tntervenfiile cu personal cu preqafire profesionala
coreaounzatoare, iar piesele de schimb utilizate la Tnlocuirea celor defecte vor f originale sau
echivalente.
8.13 Prestatorul se obliqa sa efecueze constatarea a defectiunilor ln termen de 4-6 ore de la anuntarea
defecfiunii

9.

Obligatiile beneficiarului

9.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator Tn termen de 30 zile de la data
Tnregistrarii facturii la registratura institufiei Tnsotita de procesul verbal de recepfie 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 Tndeplinirii contractului.

10.

Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabi/a a obligatiilor

10.1 In cazul Tncare, din vina sa exclusive, prestatorul nu reuseste sa-~i execute obligatiile asumate prin
contract, atunci beneficiarull are dreptul de a solicita prestatorului ca penalita], 0 surna echivalenta cu
0,1% pe zi din valoarea obligatiilor neTndeplinite sau Tndeplinite cu intarziere.
10.2 In cazul ln 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 par1i, ln 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 celeilalte pa~i cu cinci zile lucratoare Tnainte de Tncetare.
10.4 Beneficiarul T~irezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare sensa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensate, daca acesta din urrna da faliment, cu conditia ca aceasta anulare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire 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 contractu lui.

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 contractu lui .
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11.2 Verificarile vor fi facute de catre beneficiar prin reprezentantul sau, ln conformitate cu prevederile
prezentului contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica Tn scris prestatorului, identitatea persoanei
Tmputernicite pentru acest scop.
12.
incepere,finalizare,intarzieri,sistare
12.1 Prestatorul are obligatia de a Tncepe prestarea serviciilor la data semnarii contractu lui.
12.2 in cazul tn care prestatorul sutera Tntarzieri si suporta costuri suplimentare, datorate ln exclusivitate
beneficiarului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a servlciului.sl
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la prejul contractului.
12.3 1) in cazul ln care:
a) orice motiv de lntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte crcurnstante neobisnulte susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de
catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oncare: faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un
contract adifional.
12.4 Daca pe parcursul Tndeplinirii contractului, prestatorul nu respects termenul de prestare a serviciilor,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, ln timp util, beneficiarului. Modificarea perioadei de prestare
se face cu acordul partilor, prin act aditonal.
12.5 in afara cazului ln care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
lntarziere ln Tndeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitaf prestatorului, conform
art. 10.1
13.
Amendamente
13.1 Partile contractante au dreptul, pe durata Tndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional cu excepfia 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, ln prealabil, acordul scris al beneficiarului.
14.2 in cazul cesionarii sau ln cazul de cesiune atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni pentru
Tncheierea unui act aditionalla contract.
14.3 Este permlsa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obligatiile nascute ramanand Tnsarcina par1ilor 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.
Fortamajora
15.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
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15.2 Forta majora exonereaza partile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada In care aceasta acnoneaza.
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 apsrilia acesteia.
15.4 Partea contractanta care invoca 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 dispozifie In vederea limitarii
consecintelor.
15.5 Daca forta majora acfioneaza sau se estrneaza ca va actona 0 perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
16.
Caracterul confidential al contractului
16.1 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscute unor terte parti informatii, date sau parametri tehnici accesef 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 obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricsrel 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 contractu lui.
16.2. 0 parte contractanta va fi exonerate 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) intormalia 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 intormata.
17. Solutionarea litigiilor
17.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale smiabila, prin tratative
directe, arice nelntelegere sau disputa care se poate ivi tntre 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 judecatore~ti.
18. Limba care guverneaza contractul
18.1 Limba care guverneaza contractu I este limba romana.
19. Comunicari
19.1 (1) Orice comunicare Intre parti, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa In scris.
5

(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat Tnmomentul transmiterii cat ~i Tnmomentul primirii.
19.2 Cornunicerile Tntre par1i se pot face ~i prin telefon, posta, fax sau e-mail cu condijia contlrrnarf ln
scris a primirii comunlceril la adresele de e-mail declarate.

20. Legea ap/icabi/a contractului
20.1 Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.
Par1ile au Tnteles sa Tncheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
BENE~AR.
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