Contract servicii de paza pentru sediile GNM

CONTRACT DE SERVICII
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In temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări si
completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de servicii,
Intre
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU, cu sediul in Bucureşti, B-dul Unirii nr. 78, Bl. J2, sector 3,
cod fiscal 15378153,
deschis la trezoreria sectorului 3,
Bucureşti, reprezentată prin Comisar General, Florin DIACONU in calitate de achizitor, pe de o
parte,
S.C. PRO BUSINESS PRIVATE SECURITY S.R.L. cu sediul in Bucureşti,
J40/4802/10.04.2013, cod fiscal R 0 3 1491552,
, reprezentată prin domnul Florin Gabriel LUNGU, Director General in
calitate de prestator, pe de alta parte.

2. DEFINIŢII
2.1. - in prezentul contract următorii termeni vor fi interpreţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţa al celor două parti incheiat intre o
autoritate contractantă, in calitate de achizitor şi un prestator de servicii, in calitate de prestator
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul platibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d) servicii — activitati a căror prestare fac obiectul contractului;
e) destinaţie finala locul unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute in Caietul de sarcini
şi in propunerea tehnica;
g) forţa majora un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datoreaza sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut in momentul incheierii contractului şi care face imposibila
executarea şi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă..
Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, ifară a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parti;
h) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de paza si monitorizare pentru Comisariatul General si
Comisariatele Judeţene conform Anexei nr. 3, in perioada 01 martie - 31 decembrie 2015, in
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conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
3.2. - Achizitorul se obliga sa plătească prestatorului preţul convenit in prezentul contract, pentru
serviciile prestate.

4. PREŢUL CONTRACTULUI
4.1. - Preţul convenit pentru indeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de
130.929 lei fără TVA, reprezentând contravaloarea prestaţiilor complete a serviciilor de paza şi
monitorizare la sediile prevăzute in Anexa nr.3.
4.2. - Valoarea totala a contractului pentru serviciile prestate este de 162.351,96 lei cu TVA
(respective 16.235,19 lei/luna cu TVA).
4.3. - Preţul contractului este ferm şi nu se actualizeaza pe perioada derulării contractului.

5. DURATA CONTRACTULUI
5.1.
- Prezentul contract intra in vigoare la 01.03.2015 si este valabil pînă la data de 31.12.2015, cu
posibilitatea de prelungire prin act adiţional.

6. APLICABILITATEA
6.1.
- Contractul de servicii de paza intra in vigoare la data semnării de care ambele parti, cu
condiţia respectării clauzelor prevăzute la art. 16.1.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
7.1. - Documentele prezentului contract sunt:
a) Anexa 1 - Formularul de oferta
b) Anexa 2 - Propunere tehnica
c) Anexa 3- Caietul de sarcini
d) Anexa 4 - Garanţia de buna execuţie

8. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
8.1. - Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii si acţiuni in justiţie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru/sau in legătură cu prestarea serviciilor de paza şi monitorizare;
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9. OBLIGATHLE PRESTATORULUI
9.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile de paza conform detaliilor asumate prin propunerea
sa tehnica. (Anexa nr. 2)
9.2 - Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute in contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu
obligativitatea de a nu perturba buna desfăşurare a activitatilor specifice achizitorului;
9.3. - Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane şi
chiar suplimentarea acestora, materiale, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie,
fie definitive cerute de/si pentru contract, in măsură in care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract si in conformitate cu graficul
de prestări lunare.
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9.4 Prestatorul are obligaţia de a păstra secretul activitatilor desfăşurate de personalul achizitorului.
9.5 Prestatorul răspunde de neasigurarea din culpa sa a realizării nivelului calitativ si/sau cantitativ al
serviciilor, precum si de orice pagubă produsa ca urmare a neindeplinirii obligaţiilor prevăzute in
prezentul contract.
9.6 Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile cu respectarea cerinţelor prevăzute de Legea nr.
319/2006 a securităţii si sanatatii in munca (răspunderea ii revine in totalitate pentru instruirea
personalului propriu) precum si a legislaţiei in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea
incendiilor.
9.7 Prestatorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul in care indeplinşte contractul.

10. OBLIGATHLE ACHIZITORULUI
10.1. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilitate şi/sau informaţie
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica şi pe care le considera necesare pentru indeplinirea
contractului.
10.2. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice informaţie pe care le
considera necesare pentru indeplinirea contractului.
10.3. - Achizitorul are dreptul de a inspecta periodic, impreuna cu reprezentantul desemnat al
prestatorului modul de prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Rezultatul inspecţiei
va fi consemnat intr-un proces verbal de constatare in care se va stabili modul de tratare a
responsabilităţilor şi termenul de remediere a eventualelor nereguli.
10.4. - Achizitorul se obligă sa plătească preţul care prestator, in termenul convenit de la primirea
facturii de către acesta conform art. 11.2 din prezentul contract.

11. MODALITATI DE PLATA
11,1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata, lunar, către prestator, pe baza facturii emise la
începutul lunii şi a procesului verbal de recepţie, semnat de care ambele parti, pentru serviciile de
paza pentru sediile din Anexa nr. 3, prestate din luna anterioară
11.2. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator in termen de 30 zile de la data
inregistrarii la sediul a facturii emise, prin Ordin de plata din Trezoreria sector 3, Bucureşti, in contul
prestatorului, in baza Procesului verbal de recepţie.

12. MAJORĂRI DE ÎNTÎRZIERE
12.1. - în cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu işi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca majorare de intîrziere, o
suma echivalenta cu 0,1% / zi de intarziere din preţul contractului pana la îndeplinirea efectiva a
obligaţiilor.
12.2. - In cazul in care achizitorul nu onorează facturile in termen de 45 de zile, acesta are obligaţia
de a plaţi, ca majorare de intarziere, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% / zi de
intarziere din plata neefectuata.

13. REZILIEREA CONTRACTULUI
13.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, in mod
culpabil dă dreptul pârtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de
daune-interese.
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13.2. - Achizitorul îşi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de
zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub
condiţia notificării prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul rezilierii.
13.3. - In cazul prevăzut la clauza 13.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pand la data denunţării unilaterale a
contractului.
13.4 - Părţile pot rezilia contractul de comun acord, cu aplicarea corespunzătoare a clauzei 13.3
13.5 - Nerespectarea Graficului de prestări, in mod repetat ( minim 3 abateri), consemnate in procesul
verbal de recepţie, da dreptul achizitorului de a rezilia contractul in mod unilateral.

14. STANDARDE
14.1. — Produsele şi echipamentele folosite pentru indeplinirea obiectului contractului, vor respecta
standardele prezentate de care prestator in propunerea sa tehnica şi solicitate de achizitor in caietul de
sarcini.

15. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
15.1. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor
persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
c) Dezvăluirea oricărei informaţii fată de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare in vederea îndeplinirii
contractului.
15.2. O parte contractanta va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare
la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută pârtii contractante inainte ca ea să fi fost primita de la cealaltă parte
contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractanta a fast obligată in mod legal să dezvăluie infonnatia.
16. GARANŢIA DE BUNA EXECUŢIE A CONTRACTULUI
16.1. - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului in cuantum de
6.546,45 lei reprezentând 5 % din valoarea contractului fără TVA in conformitate cu prevederile art.
89 alin (2) din G.H. nr. 925/2006, in termen de 14 zile de la data semnării prezentului contract de
ambele parti. Garanţia de bună execuţie se constituie prin Scrisoare de garanţie de bună execuţie
eliberată de o bancă din Romania sau care are filială in Romania, sau conform legislaţiei in vigoare.
16.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, in limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte, nu işi execută, execută cu intarziere sau
executa necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
16.3. - Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia de bună execuţie, in termen de 14 zile de la data
finalizării prezentului contract, in urma unei solicitării formulate in scris de către prestator.

17. RECEPŢIE ŞI VERIFICARE
17.1. - a) Procesul verbal de recepţie a serviciilor prestate se va întocmi conform propunerii tehnice,
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supravegherea îndeplinirii in bune condiţii a serviciilor de paza, in conformitate cu serviciile cerute
de achizitor in Caietul de sarcini şi pentru care prestatorul s-a obligat prin propunerea sa tehnica,
b) Eventualele disfunctionalităţi aparute in derularea şi indeplinirea prezentului contract vor fi
consemnate intr-un proces verbal de constatare contrasemnat atât de achizitor cat şi de prestator . In
acest proces verbal de constatare se vor stabili şi termenele de remediere.
17.2 - Achizitorul are dreptul de a efectua prin reprezentantul sau; d-1 Eduard Heffner, din cadrul
Direcţia Economica, Achiziţii Publice si Logistica, săptamanal sau ori de cate ori este nevoie, prin
sondaj, verificarea echipamentelor utilizate de către prestator pentru indeplinirea prestării serviciilor
de paza, conform ofertei tehnice.

18. ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
18.1. - Pentru serviciile prestate, datorate de achizitor prestatorului, sunt cele declarate in propunerea
financiară, care face parte integranta din prezentul contract.
18.2. - Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează pe perioada derulării contractului.
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19. AMENDAMENTE
19.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai in cazul apariţiei unei circumstanţe care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.

20. SUBCONTRACTANTI
20.1. - Prestatorul, va putea subcontracta serviciile de paza conform, propunerii tehnice.

21. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE
21.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data semnării contractului de
către ambele parti.
21.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
termen care se calculează de la data inceperii prestării serviciilor.
(2) In cazul in care:
a) orice motive de intarziere care nu se datoreaza prestatorului; sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin incalcarea contractului de
către prestator, îndreptăţesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor,
părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
21.3. - Daca pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare
saptamanal şi/sau lunar prevăzut in Caietul de sarcini şi asumat de prestator prin oferta sa tehnica
şi/sau materialele specificate in oferta sa tehnica, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, in scris,
timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate In graficul de prestare se
face cu acordul pârtilor, prin act additional.
21.4. - Cu excepţia prevederilor clauzei 23 şi in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o
prelungire conform clauzei 21.3, o intarziere in indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a
solicita majorări de intarziere prestatorului potrivit prevederilor clauzei 12, pana la rezilierea
contractului.
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22. CESIUNEA
22.1. - Prestatorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligaţiile sale asumate prin contract, fara
să obţină, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
22.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia serviciilor sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.

23. FORŢA MAJORA
23.1. - Forţa majora este constatata de o autoritate competenta.
23.2. - Forţa majoră constatata si dovedita exonerează părţile contractante de indeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
23.3. - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana apariţia acesteia.
23.4. - Partea contractanta care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte parti, imediat
şi in mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice masuri care ii stau la dispoziţie in vederea
limitării consecinţelor.
23.5. - Daca forţa majora actioneaza sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 (una)
luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

24. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
24.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă prin
tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu
indeplinirea contractului.
24.2. - Daca după 5 (cinci) zile lucrătoare de la începerea acestor tratative directe achizitorul şi
prestatorul nu reuşesc să rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa sa. se soluţioneze de cate instanţele judecătoreşti din Bucureşti in a căror raza teritoriala îşi are
sediul achizitorul.

25. LIMBA CARE GUVERNEZA CONTRACTUL
25.1. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

26. COMUNICĂRI
26.1. - a) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisa in scris.
b) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii, cat şi in momentul primirii.
26.2. - Comunicările intre parti se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării in
scris a primirii comunicării.
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27. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28. DISPOZIŢII FINALE
28.1. Urmărirea derulării prezentului contract se face:
- din partea achizitorului, de către d-1 Heffenr Eduard,
- din partea prestatorului, de către d-1 Lungu Florin Gabriel,

C

28.2 Prezentul contract a fost incheiat azi
in doua exemplare, unul pentru
achizitor şi unul pentru prestator, amandoua avand aceeaşi valoare juridică.

ACHIZITOR:
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU

PRESTATOR:
SC PRO BUSINESS PRIVATE SECURITY SRL

Comisar General

Director General

v
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