Clauze contractuale propuse

1. Părțile contractante
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare
și al Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul
contract de achiziție publică de servicii denumit în continuare “Contractul”
între
U.A.T. JUDEŢUL HUNEDOARA, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul
Hunedoara, telefon 0254/211350, cod fiscal 4374474, reprezentată prin Mircea Flaviu Bobora Președinte al Consiliului Județean Hunedoara, în calitate de Autoritate contractantă, pe de o parte,
și
….……………………. cu sediul în …………., CUI ……….., înregistrat la Registrul Comerţului sub nr.
…………., cont de virament nr. ……………………………………, deschis la Trezoreria ……………….., reprezentată
prin ………….., în calitate de Prestator, pe de altă parte.
2. Definiții
În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
“Părţile contractante” sunt Autoritatea contractantă și Prestatorul aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
„Autoritatea contractantă” - este beneficiarul serviciilor ce fac obiectul Contractului, precum şi
succesorii legali ai acestuia;
„Prestator” - este persoana juridică/ fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită,
responsabilă cu realizarea obiectului Contractului;
„Contract” – acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în
scris între Autoritatea contractantă și Prestator, în vederea îndeplinirii integrale și corespunzătoare a
tuturor obligațiilor asumate prin Contract;
„Preţul Contractului” - preţul plătibil Prestatorului de către Autoritatea contractantă în baza
Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin
Contract;
”Caiet de sarcini”- documentul reprezentând anexă la Contract, care include obiectivele, sarcinile,
specificațiile și caracteristicile serviciilor ce fac obiectul Contractului;
”Servicii”- orice activități și Rezultatul/Rezultatele acestora care vor fi prestate de către Prestator în
baza prezentului Contract;
”Obiectiv” - amplasamentul şi perimetrul în interiorul căruia urmează să se asigure de către
Prestator serviciul de pază a bunurilor şi persoanelor şi de asigurare a bunei desfăşurări a activităţii
derulate de Autoritatea contractantă, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Contract, ale
Planului de pază şi ale Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare;
”Agent de pază”- angajatul Prestatorului şi elementul individual din dispozitivul ce asigură paza la
obiectivele din Contract, în conformitate cu dispoziţiile Contractului, ale Planului de pază şi ale Legii
nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare;
”Plan de pază”- ansamblul caracteristicilor obiectivului la care se desfăşoară activitatea de pază a
Prestatorului, caracteristicile zonei, numărul de posturi şi amplasarea acestora, necesarul de
personal de pază, amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi alarmare, consemnul
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posturilor, legătura şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de pază a obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi persoanelor, precum şi modul de acţiune în diferite situaţii;
”Asigurare”- contractul de asigurare încheiat de Prestator cu o societate de asigurare, din beneficiul
căreia se poate asigura Autoritatea contractantă în eventualitatea producerii unui eveniment
cauzator de prejudicii Autorității contractante;
”Eveniment”- fapta/infracţiunea ce a avut ca rezultat direct/indirect cauzarea unor prejudicii
patrimoniului Autorității contractante;
„Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică
să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către
una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este
ținută a răspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte,
care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de
către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă.
“ Subcontractant’ - înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract și
care prestează anumite părți ori elemente ale serviciilor ori îndeplinesc activități care fac parte din
obiectul prezentului contract, răspunzând în fața Prestatorului de organizarea și derularea tuturor
etapelor necesare în acest scop;
“Penalitate contractuală” – despăgubirea stabilită în contractul de prestari servicii ca fiind plătibilă
de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract (majorări de întârziere și/sau dauneinterese);
„ Zi” - zi calendaristică; an - 365 de zile;
Clauze obligatorii
3. Obiectul contractului
3.1.- Obiectul contractului îl reprezintă Servicii de pază și protecție a obiectivelor aparținând
U.A.T. Județul Hunedoara în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract, după cum urmează:
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.

5.

Obiectiv
Consiliul Județean Hunedoara
- sediul situat în Municipiul Deva, str. 1
Decembrie 1918, nr.28 - 2 posturi pază
- clădire garaje din Municipiul Deva, str.
Andrei Șaguna nr. 8. – 1 post pază
Centrul Militar Județean Hunedoara sediul situat în municipiul Deva, P-ța
Unirii, nr.6
Adăpost Apărare Civilă (Cetate Deva)
Palat
Administrativ
al
Județului
Hunedoara - sediul din Municipiul Deva,
Piața Operei
Școala
Ajutătoare
Săcel,
comuna
Sântămăria Orlea
Total

Nr. posturi
pază
3 posturi

Tip post
Posturi de pază
permanente, fixe,
neînarmate

1 post

Post de pază permanent, fix,
înarmat

1 post

Post de pază permanent, fix,
neînarmat
Post de pază permanent, fix,
neînarmat

1 post

1 post

Post de pază permanent, fix,
neînarmat

7 posturi
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4. Preţul contractului
4.1. Preţul Contractului este de ……………. lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de
........ lei, în total .......... lei.
4.2. Prețul unitar este de .......... lei/oră/agent pază fără TVA.
5. Durata contractului
5.1. Durata prezentului contract este de la data de 01.05.2020 și până la data de 31.12.2020,
cu posibilitate de prelungire prin act adițional până la data de 30.04.2021, conform prevederilor
art.165 din HG nr.395/2016.
5.2. Dreptul Autorității contractante de a opta pentru suplimentarea cantităților de servicii
este condiționat de existența resurselor financiare alocate cu această destinație.
6. Aplicabilitate
6.1. – Contractul de servicii intră în vigoare la data de 01.05.2020 și are aplicabilitate conform
prevederilor acestuia.
6.2.- 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.
7. Documentele contractului
Documentele contractului cuprind:
(1) Prezentul contract de achiziție de servicii;
și
(2) următoarele anexe:
a) caietul de sarcini – inclusiv clarificările aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice şi financiare, dacă este cazul - Anexa 1;
b) propunerea tehnică - Anexa 2 și propunerea financiară - Anexa 3 ; inclusiv clarificările din perioada
de evaluare, dacă este cazul ;
c) garanția de bună execuție a contractului – Anexa 4;
d) asigurarea de răspundere civilă a Prestatorului- Anexa 5;
d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul - Anexa 6;
e) contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul - Anexa 7;
f) acord de asociere, dacă este cazul - Anexa 8;
h) alte documente/formulare relevante, dacă este cazul.
8. Standarde
8.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele profesionale,
normativele şi legislaţia în vigoare.
9. Caracterul de document public
9.1. Prezentul Contract are caracter de document public, conform prevederilor art.217 alin
(4) din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art.148 lit q din H.G. nr.
395/2016, cu modificările și completările ulterioare.
9.2. Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor
şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes
public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt confidențiale,
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.
10. Responsabilitățile Prestatorului
a) să presteze serviciile de pază și protecție cu profesionalism și promptitudine, pe baza Planului de
pază avizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare specifice acestei activități;
b) să presteze serviciile de pază și protecție numai cu agenți atestați conform prevederilor Legii nr.
333/2003 cu modificările și completările ulterioare și va pune la dispoziția Autorității contractante,
pe toată durata derulării contractului, numărul de agenți de pază necesar pentru derularea continuă
și în bune condiții a activității de pază la toate obiectivele, conform Planului de pază avizat;
c) să stabilească, împreună cu Autoritatea contractantă, locul de dispunere a posturilor de pază,
consemnul general şi consemnele particulare ale posturilor, itinerarul de deplasare, precum şi modul
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de acţiune pentru intervenţie la posturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, fiind
stipulate în planul de pază;
d) să ia în primire pe bază de proces verbal, să întreţină şi să menţină în stare de funcţionare bunurile
şi utilităţile aferente, pentru a fi folosite exclusiv în executarea serviciului de pază şi protecție, în
condiţiile actelor normative în vigoare;
e) completează, dacă consideră necesar, inventarul spaţiului destinat pazei, de comun acord cu
reprezentantul Autorității contractante, pentru a asigura desfăşurarea activităţilor specifice
serviciilor prestate în condiţii optime, fără ca aceasta să implice alte obligaţii/costuri din partea
Autorității contractante;
f) să înlocuiască personalul indisponibil sau cel căruia i se retrage autorizaţia de acces, cu personal
autorizat;
g) să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane calificate, materialele şi orice
alte echipamente, fie de natură provizorie, fie definitivă, necesare prestării serviciilor de pază și
protecție;
h) să ia toate măsurile legale de asigurare a personalului propriu implicat în realizarea contractului,
pe linie de protecţia muncii, mediu şi P.S.I., instruirea acestuia, acordarea echipamentului de lucru şi
protecţie, cercetarea eventualelor accidente de muncă şi înregistrarea acestora;
i) să asigure paza bunurilor şi valorilor si protecția persoanelor conform Planului de pază şi să asigure
integritatea acestora, cu respectarea consemnelor generale şi particulare;
j) documentele specifice activităților prestate, care trebuie să se întocmească şi să se regăsească la
posturile de pază, se vor redacta de personalul Prestatorului, în strictă concordanţă cu prevederile
Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi normelor de aplicare ale acesteia.
Independent de aceste documente obligatorii, se va institui şi un “Registru operativ de evidenţe”, în
care se vor consemna evenimentele ivite, măsurile adoptate, dispoziţiile primite de la conducerea
Prestatorului și/sau de la Autoritatea contractantă;
k) să adopte, neîntârziat, toate măsurile necesare în cazul tentativelor de furt sau al actelor de
violenţă în incinta obiectivelor, la nevoie procedându-se la imobilizarea, identificarea, reţinerea
vinovaţilor şi predarea acestora organelor de poliţie competente, pe baza întocmirii unui proces
verbal de constatare;
l) să adopte măsurile necesare pentru prevenirea şi/sau stoparea fenomenelor de panică, în cazul
unor situaţii de forţă majoră (inundaţii, cutremure, întreruperea alimentării cu energie electrică, etc.)
sau în cazuri fortuite (avarii produse la instalaţii, la reţele electrice sau telefonice, incendii,
acumulări/emisii de gaze etc.) şi adoptarea măsurilor ce se impun în astfel de situaţii pentru salvarea
persoanelor şi a bunurilor/valorilor şi pentru reducerea la minim a consecinţelor periculoase;
m) să asigure prestarea activității de pază și protecție care se va efectua în regim de permanenţă, în
ture, în toate zilele lunii calendaristice, indiferent de caracterul zilei - lucrătoare sau nelucrătoare, în
cadrul contractului, conform caietului de sarcini, a ofertei tehnice și a planului de pază;
n) să verifice, zilnic, pe fiecare tură, prin şeful de obiectiv, următoarele:
- prezența personalului la toate posturile şi să ia măsuri de completare a personalului lipsă, în cazul
în care se constată astfel de situaţii,
- starea fizică a personalului (oboseală, boală, stare de ebrietate, etc.),
- existenţa pe fiecare post de pază a documentelor care stabilesc modul de organizare şi dotare a
postului, modul de acţiune în diferite situaţii, listele cu personalul Autorității contractante şi ale
Prestatorului care trebuie contactat în cazul producerii unui eveniment sau alte situaţii deosebite şi
numerele de telefon la care pot fi contactaţi,
- starea fizică a incintelor păzite, orice deteriorare a stării fizice a acestora va fi sesizată imediat
personalul autorizat.
o) să procedeze la înlocuirea agentului/agenţilor de pază, pentru care Autoritatea contractantă
constată că nu efectuează corespunzător prestarea de serviciilor de pază şi pe care Autoritatea îl
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reclamă, în termen de 24 de ore de la data atenționării. În cazul abaterilor grave, înlocuirea agentului
de pază se va realiza cu maximă celeritate;
p) să depună diligențele necesare pentru asigurarea unei ținute morale și a unui comportament
civilizat din partea agenților săi în raporturile acestora cu reprezentanții Autorității contractante, cu
salariații și partenerii acesteia. Orice abatere a conduitei agenților de pază de la normele unui
comportament civilizat şi bazat pe principii legale şi morale va trebui sesizată prompt, de către
reprezentantul /reprezentanții Autorității contractante pentru efectuarea controlului activităţii de
pază și protecție, conducerii Prestatorului, în scopul adoptării, de către acesta din urmă, a măsurilor
corective corespunzătoare;
r) să asigure cunoașterea și îndeplinirea de către personalul implicat în prestarea serviciilor de pază și
protecție, a îndatoririlor care le revin;
s) Prestatorul este deplin răspunzător atât pentru siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi pentru atestarea / calificarea personalului folosit, pe toată durata
contractului;
t) în cazul în care controalele organelor abilitate vor sesiza abateri/neregularităţi de orice natură, în
desfăşurarea activităţii, ca urmare a deficienţelor sistemului şi dispozitivului de pază și protecţie, la
oricare din obiectivele/posturile de pază ale Autorității contractante, în perioada de valabilitate a
contractului, Prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma constatărilor efectuate; în situaţia în
care Prestatorul este sancţionat în mod repetat (de cel mult trei ori în cursul derulării contractului),
Autoritatea contractantă va denunța unilateral contractul, prin simpla informare scrisă a
Prestatorului în termen de maximum 15 zile de la constatare, fără punere în întârziere şi fără
intervenția instanţei judecătoreşti competente;
u) în situația sustragerilor de bunuri din oricare dintre obiectivele ce fac obiectul prezentului contract
sau în situația în care, prin faptele lor, angajaţii Prestatorului au produs Autorității contractante o
pagubă, direct sau indirect, prin neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, prejudiciul va fi recuperat de la
Prestator, prin executarea de către Autoritatea contractantă a garanției de bună execuție. Dacă
prejudiciul depășește valoarea garanției de bună execuție, atunci acesta se va recupera potrivit
asigurării de răspundere civilă a Prestatorului sau se compensează din valoarea facturii emise pentru
serviciile de pază.
v) să informeze reprezentanții Autorității contractante si să adopte primele măsuri pentru limitarea
consecințelor evenimentului, în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, la
rețelele electrice sau telefonice, precum și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă
pagube;
x) în caz de incendii, adoptarea de măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a
valorilor, să sesizeze pompierii, și să anunțe conducerea Autorității contractante, poliția și organele
competente, conform prevederilor legale aplicabile;
z) să adopte primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor în caz de
dezastre;
aa) să realizeze operațiunile specifice de sigilare a încăperilor în caz de necesitate şi să asigure
furniturile (ceara, sigiliu etc.) necesare în acest sens;
bb) să păstreze, strict confidenţial, orice date / documente / informaţii şi / sau altele asemenea,
referitoare la activităţile desfăşurate de Achizitor, la care personalul de pază, protecţie și intervenție
poate avea acces, în virtutea sarcinilor de serviciu;
cc) să doteze agenții de pază cu uniformă, însemne distinctive, armament și muniție în condițiile legii
şi, după caz, echipament de protecţie, pe care aceștia le poartă numai în timpul executării serviciului;
dd) să actualizeze Planul de pază și să obțină avizul organelor de poliție abilitate;
ee) să permită controlul reprezentanților desemnați ai Autorității contractante asupra modului în
care își desfășoară activitatea de pază și protecție;
ff) se obligă să nu aducă prejudicii spațiilor și echipamentelor primite în folosință pentru agenții de
pază;
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gg) să asigure cunoașterea și îndeplinirea, de către agenții de pază, a îndatoririlor ce le revin;
hh) va răspunde în exclusivitate de pregătirea agenților de pază, precum și de respectarea de către
aceștia a normelor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, mediul, PSI, normelor de ordine
interioară;
ii) să organizeze, să execute și să țină evidența controalelor medicale ale agenților de pază, conform
legislației în vigoare;
jj) să răspundă patrimonial pentru toate prejudiciile cauzate de evenimente de natură infracţională,
fiind obligat la plata eventualelor daune materiale;
kk) să țină o legătură permanentă cu Autoritatea contractantă privind modul de desfăşurare a
activităţii de pază, evidenţierea neregulilor ce apar în îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi să facă,
dacă este cazul, propuneri necesare de creştere a eficienţei activităţii de pază;
ll) să întocmească lunar un raport de activitate, ce va fi vizat de responsabilul de derulare a
contractului din partea Autorității contractante;
mm) să informeze Autoritatea contractantă, de îndată, cu privire la orice situaţie sau modificare a
stării contractului (insolvenţă, faliment, lichidare, dizolvare, radiere, fuziune, divizare, etc.) care ar
putea conduce la întreruperea sau încetarea activităţii Prestatorului şi ar avea ca efect
imposibilitatea realizării contractului, conform graficului stabilit;
nn) în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din
părţi, Prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii
subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile subclauzei 25.1 alin. (2) – alin. (5) (dacă este cazul).
11. Responsabilităţile Autorității contractante
11.1. – Autoritatea contractantă se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract
pentru serviciile prestate, în baza documentelor justificative, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare la data respectivă.
11.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului orice
facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului.
11.3. Autoritatea contractantă, pe parcursul derulării Contractului, are obligaţia de a se
implica activ prin reprezentanţii săi pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga
durată a prestării serviciilor care sunt în responsabilitatea beneficiarului şi de care depind
îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale Prestatorului.
11.4. Autoritatea contractantă este pe deplin responsabilă de exactitatea documentelor și a
oricăror alte informații furnizate Prestatorului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.
11.5. Autoritatea contractantă va comunica Prestatorului orice nereguli constatate,
referitoare la modul de derulare a Contractului sau în legătură cu deficiențele manifestate în
exercitarea atribuțiilor profesionale și comportamentul agenților de pază, în vederea luării măsurilor
de remediere. Neregulile constatate cu privire la modul de efectuare a pazei vor fi formulate în scris,
în termen de maximum 48 ore de la constatarea acestora.
12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
12.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune - interese.
12.2. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească
obligaţiile asumate prin contract, Autoritatea contractantă are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03 % din restul rămas de
executat, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor sau de a considera
contractul desfiinţat de plin drept şi necondiţionat, fără a fi necesară îndeplinirea unei alte
formalităţi prealabile ori intervenţia instanţei.
12.3. - În cazul în care Autoritatea contractantă nu îşi onorează facturile în termen de 30 de
zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesteia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o
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sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.4.- Prestatorul va suporta toate daunele (degradări, furturi etc.) produse Autorității
contractante prin executarea necorespunzătoare a serviciilor contractate, în tot sau în parte. Pentru
pagubele cauzate Autorității contractante, constatate în obiectivele stabilite prin Contract ca fiind
produse exclusiv din culpa Prestatorului, acesta va răspunde material (penal sau patrimonial,
conform prevederilor legale). Plata prejudiciului se va face de către Prestator în baza unui procesverbal încheiat și însușit de către o comisie mixtă (Autoritate contractantă- Prestator) sau printr-o
hotărâre definitivă a instanțelor de judecată competente.
12.5.- Prestatorul va despăgubi Autoritatea contractantă împotriva oricăror:
a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, dotările, instalațiile sau utilajele folosite
pentru sau în legătură cu serviciile prestate;
și
b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de Autoritatea contractantă.
12.6.- Prestatorul va remedia toate neregulile semnalate în urma controalelor persoanelor
împuternicite de Autoritatea contractantă; în cazul în care Prestatorul este sancționat de 3 ori pe
parcursul derulării Contractului, Autoritatea contractantă va denunța unilateral Contractul cu
notificarea prealabilă cu 15 zile înainte de momentul încetării contractului.
12.7.- Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în cel
mult 30 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului
ar fi contrară interesului public. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a
contractului.
12.8.- Dacă Prestatorul cesionează obligațiile asumate prin contract, total sau în parte,
contractul se consideră desființat de plin drept și necondiționat, fără a fi necesară îndeplinirea unei
alte formalități prealabile ori intervenția instanței, iar Prestatorul va despăgubi Autoritatea
contractantă cu o sumă echivalentă cu valoarea nerealizată a contractului.
12.9.- În cazul în care Prestatorul denunță unilateral contractul, Prestatorul va despăgubi
Autoritatea contractantă cu o sumă echivalentă cu valoarea nerealizată a contractului.
13. Modalităţi de plată
13.1. (1) Plata serviciilor prestate se va efectua lunar de către Autoritatea contractantă doar
în baza facturii fiscale emise de Prestator, însoțită de documente justificative, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare la data respectivă, în termen de 30 zile de la acceptarea facturii de
către aceasta.
(2) Documentele justificative care vor însoți factura fiscală sunt:
- procesul verbal de recepție a serviciilor prestate semnat fără obiecțiuni de Prestator și
responsabilul de contract din partea Autorității contractante,
- raport de activitate întocmit de Prestator și vizat de responsabilul de contract din partea
Autorității contractante,
- foaie de pontaj pentru orele prestate pe fiecare obiectiv și post, întocmită de Prestator și
vizată de responsabilul de contract din partea Autorității contractante ,
- centralizator ore prestate efectiv la fiecare obiectiv și post, întocmit de Prestator și vizat de
responsabilul de contract din partea Autorității contractante.
13.2. Plata directă către Subcontractanți (dacă este cazul)
(1) Autoritatea contractantă poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract
îndeplinite de către Subcontractanţi dacă aceştia şi-au exprimat în mod expres această opţiune,
conform dispoziţiior legale aplicabile privind achiziţiile publice.
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(2) Ȋn aplicarea prevederilor alin.(1) Subcontractanţii îşi vor exprima la momentul nominalizării lor în
ofertă şi oricum nu mai târziu de data încheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora
în Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Autoritatea contractantă.
(3) Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către Subcontractanţii agreaţi doar atunci
când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv
Autoritatea contractantă, Prestator şi Subcontractant sau de Autoritatea contractantă şi
Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării
obligaţiilor asumate de Subcontractant.
(4) Plata directă către Subcontractant se va realiza similar cu plata Prestatorului, în baza:
- informațiilor din contractul de subcontractare cu privire la serviciile alocate subcontractantului și a
sumelor convenite între Prestator și Subcontractant;
- pontajului, centralizatorului cu orele prestate efectiv la fiecare obiectiv și post și a Raportului de
activitate, confirmate de Prestator și vizate de responsabilul de contract din partea Autorității
contractante.
Clauze specifice
14. Garanţia de bună execuţie a contractului
14.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului
conform legii şi prezentului Contract, pentru realizarea corespunzătoare a Contractului.
(2) În cazul în care pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia,
Prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a
contractului de achiziţie publică.
(3) În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul are obligaţia de a
reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
(4) Prestatorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă şi în vigoare până la finalizarea
serviciilor de către acesta.
(5) Dacă termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Prestatorul nu
este îndreptăţit la aceasta, cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, Prestatorul va
prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie până când serviciile vor fi terminate aşa cum au fost
ele solicitate prin caietul de sarcini.
14.2. (1) Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului de servicii reprezintă 10% din
valoarea contractului fără TVA şi se va constitui astfel (se alege varianta corespunzătoare) :
a) în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Contractului Prestatorul va transmite Autorității
contractante un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau o
societate de asigurări, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul
de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima
cerere a Autorității contractante, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate,
sau
b) părţile vor conveni ca Garanţia de Bună Execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele
datorate Prestatorului pentru facturi parţiale. Ȋn acest caz Prestatorul are obligaţia de a deschide la
Trezoreria Statului un cont de disponibil distinct şi pus la dispoziţia Autorității contractante. Suma
inițială care se va depune de către Prestator în contul de disponibil distinct astfel deschis nu trebuie
să fie mai mică de 0,5 % din Preţul Contractului fără TVA.
(2) În situaţia în care instrumentul de garantare prevăzut la alin. (1), lit. a) nu acoperă toată perioada
de valabilitate a Contractului, Prestatorul are obligaţia prelungirii acestuia cu 5 zile înainte de data de
expirare.
(3) Restituirea garanţiei de bună execuţie a Contractului se va face în cel mult 14 zile de la data
îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dacă Autoritatea
contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.
8

14.3. - Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care
Prestatorul nu îşi îndeplineşte, din culpa sa, obligaţiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica
pretenţia atât Prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care
nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.
15. Recepţie şi verificări
15.1 – Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica oricând activitatea Prestatorului la
toate obiectivele păzite conform Contractului, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din
propunerea tehnică și caietul de sarcini. Autoritatea contractantă va notifica în scris Prestatorului
identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.
15.2.- Verificări care se efectuează de către Prestator, prin personal numit în acest scop (șef
obiectiv, inspectori și auditori):
- Starea agenților de securitate (uniformă, dotare, stare de oboseală sau ebrietate, etc);
- Dotarea conform prevederilor contractului și cerințelor specifice obiectivului păzit (uniforme,
însemne distinctive ale societății, echipament, mijloace de apărare, mijloace de comunicație, etc);
- Predarea-primirea serviciului între schimburi, prezentarea la ora și locurile stabilite;
- Existența și consemnarea zilnică în registrele specifice executării și evidențierii serviciului de pază
(conform H.G nr. 301/2012);
- Respectarea prevederilor Planului de pază, consemnul general și particular al posturilor.
15.3.- Verificări care se efectuează de către personalul desemnat de conducerea Autorității
contractante:
- Integritatea obiectivelor păzite (uși acces, holuri, finisaje, instalații de iluminat, ventilație, utilaje,
împrejmuiri, dotări, mobilier, etc);
- Încadrarea cu personal atestat sau în curs de calificare conform legii a tuturor posturilor de pază,
prezența la posturi a agenților de securitate, comportamentul, starea acestora și dotarea conform
cerințelor stabilite prin Contract;
- Existența registrelor de lucru pentru serviciul de pază, care vor fi înregistrate de Prestator și vizate
de Autoritatea contractantă spre neschimbare.
15.4. Recepția calitativă și cantitativă se face pe baza pontajelor lunare de la fiecare obiectiv
în parte și a procesului verbal de recepție a serviciilor prestate, confirmate de responsabilul de
contract din partea Autorității contractante.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1. – (1) Pe parcursul îndeplinirii Contractului, preţul acestuia se ajustează numai în cazul în
care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative
care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror
efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul
Contractului.
(2) În orice situaţie, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru
acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul Contractului.
17.2.- Ajustarea prețului se face numai prin act adițional, la solicitarea scrisă a Prestatorului,
însoțită de documente justificative.
18. Modificări şi amendamente
18.1.- Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractuale, în condițiile art.221 din Legea nr.98/2016, cu modificările și
completările ulterioare.
18.2.- (1) Modificările aduse clauzelor prezentului Contract vor fi valabile numai dacă se vor
stipula în scris de către părțile contractante, prin semnarea unui act adițional la Contract.
(2) Înainte de emiterea actului aditional de Modificare, Partea care invocă necesitatea modificării
clauzei/clauzelor va notifica cealaltă Parte cu privire la natura și forma modificării considerate;
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notificarea reprezintă o propunere scrisă ce va conține, în raport de viitoarea modificare și informații
cu privire la o eventuală:
- modificare de activități cu impact în programul de execuție/graficul de tură aferent Constractului;
- ajustare a oricăror obligații ale Părților rezultate din acest Contract;
- ajustare a prețului Contractului conform Clauzei 17.
18.3.- Orice modificare a Contractului care nu respect prevederile prezentului Contract și ale
legislației în vigoare va fi considerată nulă de drept.
18.4.- Autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul în cazul în care
Prestatorul nu înțelege să respecte prevederile legale privind modificarea contractelor.
19. Încetarea contractului. Rezilierea contractului
19.1. - Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului
Contract şi legislaţiei aplicabile;
b) prin acordul părţilor consemnat în scris;
c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător obligaţiile
contractuale;
d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o
hotărâre judecătorească definitivă;
e) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe
care Autoritatea contractantă îl poate justifica;
f) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii Licenței de funcționare a Prestatorului;
g) prin denunțare unilaterală în condițiile prevăzute la art.222 alin (2) și art.223 alin (1) din Legea
nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
19.2. - În situaţia rezilierii, totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către
Prestator a obligaţiilor contractuale, acesta va datora Autorității contractante daune-interese cu titlu
de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
19.3. - În situaţia în care executarea parţială a obligaţiilor contractuale face imposibilă
realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepţionată o parte din
contract conform dispoziţiilor legale, Prestatorul va datora Autorității contractante daune-interese
cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare a obligaţiilor contractuale stabilite prin
contract.
19.4. - Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja
scadente între părţile contractante.
19.5. - Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor
prezentului contract.
19.6. – Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de
prestare, în cel mult 15 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
denunţării.
19.7.- Autoritatea contractantă poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără
efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care
Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare,
drepturile şi obligaţiile sale.
19.8. - Daunele interese pe care Autoritatea contractantă este în drept să le pretindă de la
Prestator se reţin din garanţia de bună execuţie. Dacă valoarea daunelor interese depăşeşte
cuantumul garanţiei de bună execuţie, Prestatorul are obligaţia de a plăti diferenţa în termen de 15
zile de la notificarea Autorității contractante.
20. Forţa majoră
20.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2.- Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.
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20.3. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul Contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit
legii.
20.4. - Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în
vederea limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte părţi.
20.6. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți
încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.
20.7. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de
15 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1. – Autoritatea contractantă şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul
sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
21.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea contractantă şi
Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească de pe teritoriul administrativ al Autorităţii
contractante.
22. Subcontractarea, terţ susţinător (dacă este cazul)
22.1. Subcontractarea
(1) La încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie
furnizarea către Autoritatea contractantă a contractelor încheiate de către Prestator cu
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora,
precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract devenind anexe ale acestuia. Ele
trebuie să cuprindă obligatoriu, însă fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii
legali ai subcontractanţilor sau ai noilor subcontractanti, datele de contact, activităţile ce urmează a
fi subcontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Autoritatea
contractantă, opţiunea de cesionare a contractului în favoarea Autorității contractante (dacă este
cazul).
(2) Prestatorul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanţi în perioada de implementare a
Contractului, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a acestuia, în
conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.
(3) Prestatorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de
implementare a contractului fără acordul prealabil al Autorității contractante. Orice solicitare privind
înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată către Prestator în vederea obţinerii
acordului Autorității contractante într-un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile
înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi.
(4) Ȋn situația prevăzută la alin. (2), Prestatorul poate înlocui/implica subcontractanţii în perioada de
implementare a contractului, în următoarele situaţii:
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă ai/ale căror activităţi au fost indicate în ofertă
ca fiind realizate de subcontractanţi;
b) declararea unor noi subcontractanţi, ulterior semnării contractului, în condiţiile în care serviciile ce
urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă, fără a se indica iniţial opţiunea
subcontractării acestora.
c) renunţarea, retragerea subcontractanţilor din contract.
(5) Ȋn vederea obţinerii acordului Autorității contractante, noii subcontractanţi sunt obligaţi să
prezinte:
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- o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi asumă prevederile caietului de sarcini şi a
propunerii tehnice depusă de către Prestator la ofertă, pentru activităţile supuse subcontractării;
- contractele de subcontractare încheiate între Prestator şi noii subcontractanţi ce vor cuprinde
obligatoriu dar fără a se limita la acestea, informaţii cu privire la activităţile ce urmează a fi
subcontractate, datele de contact şi reprezentanţii legali, valoarea aferentă activităţii ce va face
obiectul contractului şi opţiunea de a fi plătiţi direct de către Autoritatea contractantă, dacă este
cazul;
- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi
a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.
(6) Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminuează în nici o situaţie
răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
(7) Ȋn vederea finalizării Contractului, Autoritatea contractantă poate solicita în condiţiile legislaţiei
achiziţiilor, iar Prestatorul se obligă să cesioneze în favoarea Autorității contractante, contractele
încheiate cu subcontractanţii acestuia, Prestatorul obligându-se totodată să introducă în contractele
sale cu subcontractanţii clauze în acest sens. Ȋntr-o asemenea situaţie Contractul va fi continuat de
subcontractanţi. Dispoziţiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o
situaţie răspunderea Prestatorului faţă de Autoritatea contractantă în ceea ce priveşte modul de
îndeplinire a Contractului.
(8) Ȋn aplicarea prevederilor sub-clauzei 22.1 alin. (7) Acordul părţilor se poate materializa prin
încheierea unui act adiţional la contract între Autoritatea contractantă, Prestator şi Subcontractant
atunci când contractul de subcontractare este cesionat Autorității contractante.
22.2. Terţul Susţinător
(1) Prezentul contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din
încălcarea obligaţiilor ce îi revin terţului susţinător în baza angajamentului ferm, anexă la prezentul
contract. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte că
Autoritatea contractantă se poate subtitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii
angajamentului ferm, putând urmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să o aibă
împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.
(2) Ȋn cazul în care Prestatorul este în imposibiltatea derulării prezentului contract, respectiv pentru
partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului ferm,
terţul susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm. Ȋnlocuirea Prestatorului iniţial cu terţul susţinător, nu reprezintă o
modificare substanţială a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate şi se va efectua prin
semnarea unui act adiţional la contract şi fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.
23. Asigurări
23.1 – Prestatorul se oblige să constituie și să prezinte Autorității contractante în termen de
maxim 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Contractului, polița de asigurare de răspundere
civilă pentru prejudicii provocate beneficiarilor serviciilor sale sau terților păgubiți, ca urmare a
producerii unui eveniment asigurat, valabilă pe toată perioada de derulare a Contractului.
24. Limba care guvernează contractul
24.1. - Limba care guvernează Contractul este limba română.
25. Comunicări
25.1. - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
25.2. - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
25.3. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării
26. Legea aplicabilă contractului
26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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Prezentul contract a fost încheiat în 4 (patru) exemplare originale, trei pentru Autoritatea
contractantă și unul pentru Prestator.
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