Contract de prestari servicii
nr. ________ data __________________

Preambul
În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de
prestari servicii, între
INSTITUTUL NAŢIONAL DE ENDOCRINOLOGIE ,, C. I. PARHON ” cu sediul
în Bucureşti, B – dul Aviatorilor, nr. 34 – 38, sector 1, telefon/fax 021.317.2041, cod fiscal
4505367, cont trezorerie RO18TREZ7015041XXX000403/ Trezorerie Sector 1, reprezentata
prin Dr. Adina Mariana GHEMIGIAN având functia de Manager şi Ec. Mariana BOC
având functia de Director Financiar – Contabil,
in calitate de beneficiar, pe de o parte
şi
_____________________________________________ cu sediul in ____________________.
_____________________________________________ cod fiscal ______________________
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. _____________________________, cont trezorerie
______________________________________________________________ reprezentata prin
________________________________ functia _______________________
în calitate de prestator, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b) beneficiar şi prestator - parţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexă/ anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care
face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa.
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părti;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să execute servicii de paza, protectie,transport valori cu autoturisme
cu cutie de valori, monitorizare si interventie pentru obiectivele INSTITUTUL NAŢIONAL
DE ENDOCRINOLOGIE ,, C. I. PARHON ” in calitate de beneficiar în perioada/perioadele
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract pentru urmatoarea
locatie: B-dul Aviatorilor nr.34-38 ,sector 1, Bucuresti, cod postal 011863.
4.2 - Achizitorul se obligă să plăteasca preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor,
conform graficului de plăţi, este de ________ lei/ ora/ post pentru servicii de paza si protectie,
_________ lei pentru transport valori cu autorisme cu cutie de valori, ___________ lei pentru
servicii de monitorizare si interventie.
5.2 Valoarea totala a contractului, conform numarului de posturi si numarului de ore din anexa
la contract, este de ______________ lei/ luna, respectiv de ______________ lei pentru 8 luni
la care se adauga ______________ lei TVA.
5.3 Plata prestarii serviciului se face prin OP in max. 60 zile de la data inregistrarii facturii la
sediul Institutului si prestarea serviciului confirmata de beneficiar, insotita de un raport de
activitate cu evidentierea activitatilor desfasurate si a evenimentelor pentru perioada facturata,
precum si a pontajului lunar pt. fiecare serviciu in parte.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de 8 luni, începand de la data de 01.05.2017
6.2 Prezentul contract înceteaza să producă efecte la data de 31.12.2017. Valabilitatea
contractului se poate prelungi prin Act Aditional, pana la 30.04.2018
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe la data de 01.05.2017, după constituirea garanţiei de bună
execuţie.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- anexa la contract
- acte adiţionale
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de de paza, protectie, transport valori cu
autoturisme cu cutie de valori, monitorizare si interventie pentru obiectivele beneficiarului la
standardele şi/ sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
9.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de paza, protectie, transport valori cu
autoturisme cu cutie de valori, monitorizare si interventie pentru obiectivele beneficiarului cu
respectarea Regulamentului de Ordine Interioara al Institutului.
9.3 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de paza, protectie,transport valori cu autoturisme
cu cutie de valori,monitorizare si interventie pentru obiectivele beneficiarului cu personal si
dotarea tehnica proprie conform specificului activitatii si cu respectarea prevederilor Legii
333/2003
9.4 Prestatorul se obliga sa instruiasca personalul propriu care va presta serviciile de paza,
protectie, transport valori cu autoturisme cu cutie de valori, monitorizare si interventie pentru
obiectivul beneficiarului prevazut la art.4.1 in cea ce priveste:
-intinderea obiectivului;
-imprejmuirea obiectivului;
-puncte vulnerabile la sustrageri, distrugeri, incendii si explozii;
-caile de acces in incinta obiectivului si modul de reglementare al accesului;
-numarul si dispunerea posturilor de paza, conform Planului de Paza aprobat;
-mijloacele de paza si alarmare existente;
-punctele vulnerabile de patrundere in incinta obiectivului;
9.5 Prestatorul raspunde pentru neexecutarea serviciului de catre personalul de paza si
protectie;
9.6 In cazul constatarii unor incidente - furturi, distrugeri, vatamari de persoane - personalul de
paza va lua imediat masurile ce se impun, concomitent cu anuntarea beneficiarului despre
incidentul aparut.
9.7 Studiaza si propune beneficiarului metode si mijloace de paza si alarmare in functie de
specificul obiectivului.
9.8 Prestatorul are obligatia sa verifice respectarea prevederilor Legii 333/2003 de catre
personalul care asigura serviciile de paza, protectie,transport valori cu autoturisme cu cutie de
valori,monitorizare si interventie la obiectivul beneficiarului
9.9 Sa tina cont de obiectiile beneficiarului cu privire la desfasurarea activitatii ce formeaza
obiectul prezentului contract si sa ia imediat masuri de remediere in cazul constatarii unor
deficiente
9.10 Sa respecte prevederile Planului de Paza aprobat de catre organele de Politie, consemnul
particular al fiecarui post de paza, tinand cont de cerintele beneficiarului in ceea ce priveste
atributiile de serviciu ale personalului de paza (consemnul particular al fiecarui post de paza si
fisa generala a postului vor fi intocmite numai dupa consultarea si primirea acordului
beneficiarului in privinta continutului acetora)
9.11 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu produsele achiziţionate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să plăteasca preţul către prestator în termenul de max. 60 zile de la
data inregistrarii facturii la sediul Institutului (insotita de raportul de activitate cu evidentierea
activitatilor desfasurate si a evenimentelor pentru perioada facturata, precum si a pontajului
lunar pt. fiecare serviciu in parte) si prestarea serviciului confirmata de beneficiar.
10.2 Sa aduca la cunostinta personalului propriu noua formula de paza, supraveghere si control
si dupa caz sa emita noi reglementari referitoare la acesta.
10.3 Sa puna la dispozitia prestatorului toate datele necesare pentru indeplinirea in bune
conditii a obligatiilor ce-i revin prin prezentul contract – model legitimatie; model talon acces
auto; modalitate de acces a persoanelor vizitatoare conform Nota semnata de Manager; etc.
10.4 Sa aduca la cunostinta prestatorului eventualele precedente infractionale ce s-au produs in
incinta obiectivului
10.5 Sa intocmeasca prin consultare cu prestatorul si sa vizeze la organele de drept in
termenele legale Planul de Paza conform Legii 333/2003.
10.6 Sa dea curs notificarilor formulate de catre prestator in ceea ce priveste semnalarea unor
defectiuni intervenite la sistemul de iluminat, sistemul de alimentare cu apa, sistemele de
incalzire, sistemele de inchidere si alarmare, reteaua telefonica din dotarea posturilor de paza,
in caz contrar neputand fi angajata raspunderea prestatorului
10.7 Sa asigure incuietori viabile pentru toate incaperile in care sunt depozitate bunuri si valori,
grilaje pentru geamurile exterioare iar in functie de valorile existente sisteme de alarma
10.8 Sa asigure integritatea inprejmuirilor (gard, porti, etc.)si sa ia masuri de remediere a
defectiunilor sau a deteriorarilor aparute
10.9 Sa puna la dispozitia prestatorului (personalului de paza) cabine de paza, foisoare sau o
incapere cu rol de vestiar sau vestiare metalice ce se pot incuia cu cheia
10.10 Sa asigure accesul rapid la un post telefonic in cazul unor evenimente deosebite (efractii,
incendii, explozii, etc.)
10.11 Sa nu angajeze pe niciunul dintre agentii de paza ai prestatorului ca acestia sa lucreze
pentru el sau in numele lui, sa nu desfasoare activitati care nu fac parte din atributiile prevazute
la art. 9.1- 9.11, in consemnul si fisa postului redactat si inregistrat cu acordul partilor
10.12 Schimbarea agentilor de paza se poate face la cererea motivata a beneficiarului, in
termen de cel mult 7 zile de la solicitare
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,1% din valoarea contractului.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu o
cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată.

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dăcă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despagubire pentru
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Garanţia de buna execuţie a contractului
12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în
cuantum de 5% din valoarea contractului, respectiv ________________ lei pentru perioada de
valabilitate a contractului şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.
12.2 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare la procedura de achizitie şi să
emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii
garanţiei de bună execuţie, daca este cazul.
12.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
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.
12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 15 zile de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate.
12.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevazute în contract cu
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie,
fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor
şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.
13.3 In cazul producerii unor evenimente deosebite care au ca urmare daune materiale se va
proceda la cercetarea administrativa si dupa caz, cu participarea organelor de Politie, care vor
stabili raspunderea materiala. In situatia in care din cercetarea organelor abilitate reiese culpa
in sarcina prestatorului acesta devine solvabil in raport cu contravaloarea prejudiciului.

13.4 Prestatorul va prezenta in copie Polita de asigurare si este destinata pentru solvabilitate in
caz de producere de pagube materiale in conformitate cu prevederile Procesului Verbal de
cercetare intocmit de catre organele abilitate.
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii
contractului.
15. Recepţie şi verificări
15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
15.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/ sau suportă costuri suplimentare,
datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, daca este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator, îndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord,
perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/
perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act
adiţional.
16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 Pretul contractului va ramane nemodificat pe toata perioada de derulare a contractului.

18. Amendamente
18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
19. Subcontractanţi
19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
19.3 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faăţ de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
19.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi
notificată achizitorului.
20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice
alte obligaţii asumate prin contract.
21. Forţa majoră
21.1 Forta majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 Forta majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
21.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie în
vederea limitării consecinţelor.
21.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor
22.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea contractului.
22.2 Dăcă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul
nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa
să se soluţioneze, fie de către instanţele judecătoreşti din România.
23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii
24.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi ________________ prezentul contract în două
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
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