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Contract de servicii monitorizare sisteme alarama
Preambul
in terneiul Legii Nr. 9812016 din 19 mai 2016 privind achiziliile publice cu modificarile si completarile
ulterioare qi a Hotdr6rii de Guvern Nr. 39512016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru din
Legea nr. 9812016 privind achizitllle publice cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat
prezentul contract.

l.Prrtile
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN, cu sediu in Bucuresti, Sector 1, Str.
Caraiman, nr. 33A, telefbrVfax 02112244122, cod hscal 23410101, Cont Iban
RO17TREZ7012466027lXXXXX, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentata prin Director Executiv
Iuliana Livia Gomes, in calitate de achizitor, pe de o parle
Ei

S.C. TIGER SECURITY SERIVCES S.A., cu sediul in Bucuresti, STR. Soldat Ghita Serban, Nr.
47-53, Sector 3, tel. 021.253.27.00;0721.770.000;0722.486.618, f'ax 021.253.27.01, inregistratalaOfrciul
National al Registrului Comertului cu nr. J401768012014, CUI RO33326284, cont IBAN RO67 TREZ

7005069XXX 01 1860 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, si/sau in contul IBAN RO51 RZBR
0000 0600 16921222, deschis la RaifI'eisen Bank - Titan Est, prin reprezentant legal Dl. Bagiac Silviu, in
calitate de Administrator, denumit in prezentul contract, prestator
2.

Definilii

2.1 - ln prezentul contract urmdtorii termeni vor t'i interpretali astf-el:
a. contract - reprezintd prezentul contract qi toate Anexele sale.
b.schizitor Si prestator - pdrlile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - pre\ul platibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald qi corespunzdtoarc a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d.servicii - activit[]i a cdror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maqinile, utilajele, piesele de schimb qi 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;
t. forla maiorii - un eveniment mai presus de controlul parfilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului qi care face imposibila executarea gi,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente'. razboaie, revolutii, incendii,
inunda{ii sau orice alte catastrofe naturale, restric}ii apdrute ca unnare a unei carantine, embargou,
ellumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativS. Nu este considerat forfd majord un eveniment asemenea celor
de mai sus care, frrd a crea o irnposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga{iilor
uneia din p[r{i;
j. zi - zi calendaristicS; an - 365 de zile.

3, Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural gi 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 specific[ in
rnod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligd sd presteze servicii de monitorizare si interventie rapida si personal autorizat
confbrm ofertei anexa la contract, in perioada/perioadele convenite qi in conformitate cu obligaliile asumate
prin prezentul contract.
4.2. Ritmicitatea seriviciilor de monitorizare si interventie rapida, in confbrmitate cu prevederile legale, vor
fi atestate de Procesele Verbale de Receptie pentru servicii monitorizare si interventie rapida in care sunt
specificate : data, tipul operatiei, mentiuni / perioada, numele reprezentantului beneficiarului si al
titularului, precum si semnaturile. Nerespectarea prevederilor legale in derularea contractului duce la
nulitatea acestuia.
4.3 - Achizitorul se obligd sd plateasc6 prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

Prelul contractului
Pre{ul pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de ZtXi{} lei fara tva,
la care se adauga TVA in valoare de "$ii{} lei, valoareatotalaa contractului fiind de 23il{} Iei, reprezentand
l.t:"{! lei fara TVA/luna.
5.

Durata contrsctului
6.1 -Prczentul contract intrd in vigoare la data semndrii acestuia de c[tre ambele pdr]i contractante, iar
durata acestuia este cuprinsa intre {}2,{}5.7{}{9 si 3i.t?.2{}11}.
6.2- Durata prezentului contract poate fi prelungita, prin act aditional, semnat de ambele parti, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare la data incheierii acestuia conform art. 165 din Hotararea nr.
39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizilie publicS/acordului-cadru,
6,

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe de la data semnarii de catre ambele parti.

ui
8.1 Documentele contractului sunt:

8, Documentele contractul

a) acte adilionale, dacd exist6;
b) propunerea tehnico-fi nanciard ;
r-:) ilrtirliLr ar-:lrizitic direotil ;rti'ihrrita nr'. I)u\,,]",-1.,'ii{i I i."i I

9. Obligaliile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obliga sd presteze serviciile la standardele gi sau perfbrmanlele prezentate in propunerea
tehnicS, anexd la contract.

9.2.Prestatorul va infbrma si solicita achizitorului sa fie create conditiile necesare pentru indeplinirea
sarcinilor ce revin din prezentul contract. De asemeni se vor intocmi documente specifice serviciilor de
monitorizare si interventie rapida Documentele sunt urmatoarele : Proces Verbal de prestare a
serviciilor privind prevederile legale specifice, in care vor fi cuprinse toate elementele inforrnative
prezentate la afiicolul 4.2.
9.3.Prestatorul impreuna cu achizitorulrul pot intocmi un grafic pentru serviciile de monitorizare si
interventie rapida, care sa raspunda intereselor achizitoruluirului, cu respectarea stricta a legislatiei in
vigoare.
9.2. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile pe derularii contractului.
9.3 Prestatorul se obliga sd despagubeascd achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamalii qi acliuni in justifie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizilionate, gi
i) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice natur[, aferente, cu exceplia situaliei in care
o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

10. Obligaliile principale ale uchizitorului
10.1 - Achizitorul este obligat sa creeze conditile necesare pentru serviciile de monitorizare si interventie

rapida, respectand cu strictete prevederile legale.
10.2. Achizitorul se obligd sd recepfioneze serviciile prestate prin proces verbal in termenul convenit in
contract.
10.3 - Achizitorul se obligd sd plateascd pre{ul cdtre prestator in termenul de 6t) cier ziic rL: Li pi'iririlerr
lir'-:lririi.
10.4 - Dacd, achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevdzute
convenite, furnizorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor qi de a beneflcia de reactualizarea sumei de
platd la nivelul corespunzdtor zilei de efectuare a plafii. Imediat ce achizitorul onoreazd f-actura, prestatorul
va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
10.5- In mod obligatoriu, pentru a fi decontate, facturile vor fi insotite de documente jusitificative
referitoare 1a executarea serviciilor.

ll.

Sancliuni pentru neindeplinirea culpabilci a obliguliilor
I I . 1 - In cazul in care, din vina sa exclusiv[, prestatorul nu reugeqte s6-qi execute obliga]iile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful contractului, ca penalitali, o sum[ echivalentd
cu o cotl procentualS de 0.05o/o din prelul contractului ramas neexecutat.
ll.2'In cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevazuta la pct.10.2, atunci acesta are obligalia de a pl6ti, ca penalitdli, o sumd echivalentd cu o cotd
procentual[ de 0.05% din plata neefectuatd pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
11.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pdrli, in mod culpabil
gi repetat, da dreptul pdr\iilezate de a considera contractul de drept rezihal qi de a pretinde plata de dauneinterese.
ll.4 - Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd adresatd
furnizorului, frrd nici o compensalie, dacd acesta din urmd d[ faliment, cu condilia ca aceastd anulare sf, nu
prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau desp[gubire pentru furnizor. in acest caz,firmzorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract ?ndeplinita pdnl la data
denunldrii unilaterale a contractului.
Cluuze specifice

Alte resposabilitdli ale prestatorului
de a executa serviciile prev[zute in contract cu profesionalismul qi
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu propunerea sa tehnicd.
(2) Prestatorul se oblig[ s[ suprave gheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instala{iile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivd cerute de qi pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazut[ in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execulia serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodatd, este rdspunzdtor atdtde siguranla tuturor operafiunilor qi rnetodelor de prestare
utilizate, cdt qi de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
12.

l2.l - (1) Prestatorul are obligalia

Alte responsabilitdli ale achizitorului
se obligd sd pund la dispozilia prestatorului orice facilitali qi/sau informalii pe care acesta
le-a cerut in propunerea tehnicd qi pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

13.
13.

I - Achizitorul

14. Receplie gi veriJiciiri
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din propunerea tehnica qi din caietul de sarcini.

14.2 - Verificdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligalia de a notifica, in scris, prestatorului, identitateareprezentanlilor sdi imputernicili pentru acest scop.

I 5. incepere, final.izare, tntArzieri, sistare
15.1 Prestatorul are obliga(ia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de incepere a contractului.
(2) In cazul in care prestatorul suferd intdrzieri qi/sau suportd costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
achizitorului parlile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, gi
b) totalul cheltuielilor af-erente, dacd este cazlul, care se vor adauga la pre{ul contractului.
15.2 - (1) Serviciile prestate inbaza contractului sau, dacf, este cazul, oricare fazd, a acestora prevazuld, afi

(l)

terminat[ intr-o perioadd stabilitd in graficul de prestare, trebuie ftnahzate in termenul convenit de parfi,
termen care se calculeazd, de la data inceperii prestdrii serviciilor.
(2) in cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau
ii) alte circumstanfe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incalcarea contractului
de cdtre prestator,

indrepta{esc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei taze a
acestora, atunci parlile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare qi vor semna un act adilional.
15.3 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectd graficul de prestare, acesta are
obligalia de a notifica acest lucru, in tirnp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate in graficul de prestare se face cu acordul parfilor, prin act adi{ional.
15.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice
intArziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitdli prestatorului.
1

6. Aj ustarea

16.1

prelului contrsctului

- Pentru serviciile prestate, plalile datorate de achizitor

propunerea financiard, anexd la contract.
16.2 - Prelul contractului nu se actuahzeazd.

prestatorului sunt tarifele declarate in

17. Amendamente
17 '1 - Par-{ile contractante au dreptul, pe durata

indeplinirii contractului, de a conveni modifrcarea clauzelor
contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circurnstanJe carelezeaza interesele comerciale
legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului.
18, Forla majord
18.I - Forfa majord este constatatd de o autoritate competentd.
IB.2 - Forla majord exonereazd. par\ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract, pe toat[ perioada in care aceasta aclioneazd,.
18.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fbrlei majore, dar lbrd a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau parfilor pAnd la aparilia acesteia.
18.4 - Parlea contractantd care invocd fb(a majord are obligaJia de a notifica celeilalte pdr"[i, imediat qi in
mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii

consecinlelor.
18.5 - Dacd fo(a majord acfioneazd, sau se estimeazd ca va acliona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parJi incetarea de plin drept a prezentului contract, fdrd, cavreuna
din parli s5 poatd pretindd celeilalte daune-interese.
I 9. I ncetareu conlrsctul ui
19.1 - Prezentul contract inceteazd, de drept: prin ajungerea la termen
19.2 - Contractul poate inceta qi in urmf,toarele cazurr.

- prin acordul de voin{6 al pdrfilor;
- prin rezilierea de cdtre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzdtor
obligaliilor asumate prin prezentul contract, de cdtre cealaltd pafte, cu notificare prealabil6 de I 5 zile
pdrlii in culp6;

20. Solulionarea

a
a

litigiilor

20.1 - Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru arczolvape cale amiabil[, prin tratative
directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadml sau in legaturd cu indeplinirea
contractului.
20.2 - Dacd, dupa l5 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul qi prestatorul nu reuqesc
s5 rezolve in mod amiabil o divergen{d contractual6, fiecare poate solicita ca disputa sd se solu{ioneze de
cf,tre instanlele judecatoreqti competente.
21. Limba core guverneazd contructul
21.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romdnd.
22. Comunicdri

22.1

- (l)

Orice comunicare intre p5.r(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie

transmisS in scris.

(2) Orice document scris trebuie imegistrat atAt in momentul transmiterii c6t qi in momentul primirii.
22.2 - Comunicdrile intre pdrfi se pot face qi prin telefbn, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirm[rii in scris a primirii comunicdrii.
23. Legeu aplicabilir

contractului

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.
Parlile au inteles sd incheie azi {}J.{}j'i.Z{}.{9 prezentul contract in doud exemplare, cAte unul pentru
fiecare parte.

Prestator,

COMPLEX

Sef Se
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S.C. TIGER SECURITY SERIVCES S.A

Contabilitate,

Av tzat pentru le gVlitate,
Consilier Juridic
Constantin Marasesou

Serviciul Achizitii Publice, Relatii cu Mass Media, Secretariat',
Consilier Superior
Oana Oprea

ANEXA Nr. 1 LA CONTRACTUL NR. il. .i..../..-.'.,. . .'..-',^ r' ' ;
Structura sistemului pentru care se incheie contractul de service.

Nr.
1

2
J
4
5

6

c11.

Echipament
Centrale DSC pe fir
Detectori DSC pe fir
Centrale DSC wireless
Detectori DSC wireless
Acumulatori centrale l2V 17 Ah
Sirene exterior

COMPLEXUL

IONAL

Bucati
4 buc
55 buc

2buc
34 buc
6 buc
6 buc
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Admini
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Avizat pentru le galitate,
Consilier Juridic
Constantin Marasescu
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