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CONIRACT DE PRESTARE DE SERVICI

1.1. I;COALA GIMNAZIALA ,,MIRON COSTIN" GALATI cu sediul in Galati, str.
Alba Iulia nr.l-2,tel/fax:
02361311932, CUI 21103360, CONT RO9TREZ30624650220XXXXX deschis
la Trezoreria Gala{i, reprezentatd prin
Moineagu Viorica director, ?n calitate de ebNnnfCIAR (ACHIZITOR),
qi

.........
.... cu sediul sociaf in ..
Comertului
..,..., cotlt
de corespondenfd.:.
tel.l fay': ......
1.2.

......

avAnd

Registrul

..,reprezenratd

CUI...

prin

in

.......-Director General, in

calital.e de PRESTATOR,
2. OEIECTUL

....... si numdr de ordine

CONTRACTULUI

2.1. Prestatorul se obligd sd presteze "servicli monitorizare a sistemelor de alarmare qi interven(ie rapicld',impotriva
efractiei, hold-up qi a altor acte antisocialei la obiectivul situat in str. Alba Iulia nr. 1-2(gcoala Gimnaziald

,,Miron

Costin" Galati).

Activitatea PRESTATORULUI se desfasoarfl in conformitate cu prevederile Legii nr.333 12003,privind paza obiectivelor
bunurilor gi valorilor, precum gi cu obiectul cle activitate al BENEFICIARULUI.

PRESTATORUL dispune pentru derularezL acestui contract de mijoacele gi echipamentele necesare gi de personal
calificat, disponibil 24 orelzi. Serviciile sunt a]sigurate prin dispeceratul societdtii gi echipele de
,,intervenJie rapidd',, care
se vor deplasa ori de cAte ori situafia o va impune.
3. DURATA

CONTRACTULUI

ll (unsprezece) luni, incepAnd cu data d,e 01.02.2021 stabilita intre pdrli de
comun acord, datd ce va fi ulterioard datei corlectdrii sistemelor la dispecerat. Dupd aceastd perioadd prezentul
contract se
poate prelungi cu acordul arnbelor pdr,ti.
3.l.Ccrntractul se incheie pe o duratd de

3.2'Dacd'inainte cu cel pufin 75 zile de data dxpirdrii prezentului contract nici una dintre pdrfi nu notificd celeilalte pdrfi
intenlia de a renegocia sau de a nu mai prelurigi prezentul contract, atunci contractul se considerd prelungit pe o perioada
de timp egald cu cea pentru care a fost incheiat.
4.

PRI]TUL

4'1. Prelul serviciilor de monitorizare a sistemului de alarmare si intervenfie este de

4.2. \aloarea tolald, a contractului este de ,.....
... lei. Valoare totald cu TVA este de

.... lei

....

lei / luna fard TVA.

fard TVA la care se adugd TVA in valoare de

............Iei.

4.3. prelul se va pldti de cdtre

BENEFICIAR, cu ordin

de plata in contul

PRESTATORULUI, astfel:

a) fa'ctura lunar6, reprezentAnd contravaloarea abonamentului pentru serviciile de monitorizare, se va emite in perioada
15-20 a lunii pentru luna in curs gi o va inainta BENEFICIARULUI pAnd cel tdrziu pe 30 ale lunii.
b) BENEFICIARUL va achita contravaloarga facturii pAnd cel tdrziupe data de 10 a lunii urmdtoare emiterii facturii.

de platd se vor face de cdtre BENEFICIAR

:] il*T :"::::::lt*trt
d) dara tacareBnNn'fr;.;;
de oficiul pogtal primitor,

primire, sau data cAnd

",;;*; [,:ffi

in urmdtorul cont at pRESTAToRULUT

il:::*'nlrtoroR

este consideratd

an

datamen]ionatd

in cazul in care a fost expediatd pe cale pogtald, prin scrisoare recomandatd cu confirmare
a fost acceptatd de cdtre BENEFICIAR, in cazul semndrii de cdtre acesta a facturii.

de

e) co.ntestarea facturii se va face in termen dg maximum 3 zile de la data primirii acesteia.

f) pfulile i;i vor comunica in maximum 10 ;4ile calendaristice orice modificare cu privire la numdrul de cont, schimbarea
bdncii gi alte modalitdfi de efectuare a plafiltr.

4.4. nerespectarea de cdtre BENEFICLdR a termenului de platd precizal la art. 4, pct. 4.3.a., atrage dreptul
PRESTATORULUI de a solicita penalitdJl de intlrziere de 0,50Yo pe zi din valoarea sumelor facturate neachitate,
{i
precum gi neasumarea rdspunderii civile in c:,azul unui incident.
4.5. in cazul in care intervine o majorare de preJuri in cursul lunii, iar BENEFICIARUL nu acceptd majorarea, va notifica
in scris refuzul sdu cdtre PRESTATOR, calle va efectua serviciile intreaga luna la prelul convenit anterior. in acest caz
contractul este considerat ca fiind reziliat de {rept, fErd intervenlia instan}ei gi fir6 o notificare prealabild, incepAnd cu data
de 1 :r lunii urmdtoare.
5. SERVICE,

GARANTIE $I POST GARANTIE

I'RESTATORUL va ?ntocmi un proces-lverbal de predare primire a sistemului la punerea in funcliune
instruri personalul BENEFICIARULUI care urmeazd, sd, uttlizeze sistemul de alarrnd.
5. 1 .

a acestuia si va

5.2. I]URNIZORUL se obligd sd,realizezq trimestrial o verificare a sistemului de alarmd. in cazul in care in urma
verificdrii se vor constata defecfiuni ale anumitor componente acestea vor fi remediate de cdtre FURNIZOR fbrd a percepe
taxe s,uplimentare ( valabil in situalia in care listemul este proprietatea FURNIZORULUI).
6.

DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.7. C)a anexe ce devin parte integrantd a corrfractului se constituie urmdtoarele documente:

- caie[ul de sarcini;
- propunerea tehnicS;
- prot'unerea financiard;
7.

RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI

7.1. sa asigure monitot'izarea pennanentb a sistemelor de alannare la efracfie gi ta panicd instalate

BEN]IFICIARULUI.

in

amplasamentul

.2. sil asigure in caz de alarmd de efraclie, panic6, incendiu sau sabotaj, intervenlia rapidd a celor mai apropiate echipaje,
conform oferlei de prestdri de servicii emise de cdtre PRESTATOR. IntervenJia echipajelor PRESTATORULUI se va
7

in dispecerat a semnalului de panicd, efraclie, sabotaj. Echipajele vor interveni in cel mai
scurt timp, dar nu mai tdrziu de 7 (gaptq) minute de la primirea semnalului de alarmd in dispecerat colform
preverlerilor legislative din HG 30112012 republicatd (HG 100212015). Interven{ia se varealizain fortd cu respectarea
$i
face cloar dupd recepJionarea

preverlerilor legale gi contractuale,

s;d

pdstreze confidenlialitatea tuturor in1'bnna{iilor comunicate de cdtre

7

'3.

7

'4. sd' asigure

BENEFICIAR

intrefinerea echipamenteloi necesare conectarii sistemului

de

alarmare

al BENEFICIARULUI

dispeceratul PRE STATORUI-UI.

7.5. sd facd, tot posibilul ca
protectia

in momentul

la

intervenJiei sd asigure integritatea obiectivelor gi a persoanelor aflate sub

sa.

7'6. IPRESTATORUL are obligalia de a prresta serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul gi promptitudinea
cuvenitd angajamentului asumat in confonniiate cu propunerea sa tehnicd.
7'7' I'RESTATORUL este pe deplin respongabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu oferta depusd
si cu graficul
convenit' Totodatd este rdspunzdtor at6t de siguranla tuturor operaliunilor gi metodelor utilizate, cAi gi de calificarea
personalului folosit pe toatd durata contractuiui.

7'8' PRESTATORUL va rS.spunde pentru prejudiciile cauzale achizitorului din culpa sa, respectiv a agenlilor sdi, in
calitate de comitent pentru prepusul sdu, in strictd conformitate cu legea gi alte acte juridice intocmite pentru
realizarea
acestr:i rdspunderi;

7.9. I'RESTATORUL este obligat sd respecte condiliile impuse de legislalia in vigoare privind paza giproteclia
unitalii,
prote,lJia muncii, prevenirea Ei stingerea incendiilor precum gi proteclia mediului;

7'10. PRESTATORUL are obligafia de a despdgubi beneficiarul cu contravaloarea pagubelor dovedite de organele
competente, produse din vina PRESTATOR.ULUI prin ?ndeplinirea defectuoasd a obligafiilor contractuale;
7.11' PRESTATORUL este responsabil doar

in cazul in care efraclia s-arealizatprintr-o zond,acoperitd de detectori de
ptezen\d. PRESTATORUL nu raspunde de 1'prturile apdrute in perioadain care sistemul este dezarmat,senzorii
de migcare
au fost obturafi sau BENEFICIARUL a scos din uz o parte dintre componentele sistemului de alarmare.
7.12. PRBSTATORUL are obligalia ca l4 cererea BENEFICIARULUI sd asigure asistenld de specialitate (paza
obiectivului),incazul intreruperii sau suspenddrii comunicdrii pe linie telefonicd a sistemului de alarmare. dacd aceastd
intrerupere sau suspendare nu este din vina I|ENEFICIARULUI (neplata facturii la societdlile de telefonie sau cablu).
8.

REISPONSABILITATILE BENEFICIARULUI

8.1. sii achite facturile emise de cdtre PRtrSTATOR in condiliile prezentului contract.
8.2. sii comunice PRESTATORULUI, inaintp de intrarea in vigoare a contractului, toate informa{iile necesare desl7surarii
|i interventie, dupiilcum urmeazd:

activitdtrii de monitorizare
8.2. 1 . schi{a

obiectivului ce urmeazd a fi monitori zat, cu indicarea cdilor de acces;

8.2.2. adresa gi planul de amplasament in zona obiectivului;
8.2'3. numele 9i numerele de telefon a cel pulin trei reprezentanli autorizali ce pot fi contactali
evenitnente, precum gi ordinea de contactare gi orice alte modificdri privind persoanele de contact;

in

cazul producerii de

8.3. s2iinformeze PRESTATORUL de urgen{d la cel mai mic indiciu cd echipamentul de transmisie ar fi fost afectatde a$a
naturd inc6t ar impiedica buna lui funcJionarr;;
8.4. sii permitd accesul reprezentantrilor PRESTATORULUI in obiectiv in vederea vizionarii;

8.5. sii protejeze gi sd asigure integritatea e:chipamentului de transmisie, intrucAt orice deteriorare a acestuia ar Dutea
conduce la neintervenlia echipajului la obiectlv;
8.6. sa facd, prin apelare telefonicd

in predlabil la dispecerat,

teste periodice de verificare a bunei funclionalit[li a

echipermentului, numite pe scurt "probe de fulclionare a sistemului", probe care nu necesitd intervenlia echipajelor;

8.7. in situa{ii specifice contractului, care necesitd intervenlia echipajelor ?n obiectiv, BENEFICIARUL
igi axprimd
acor<lul ca agenfii de interven{ie sd pdtrundiiin curtea aferentd, obiectivului prin escaladarea gardului
imprejmuitor;

8'8' sd nu genereze
PRESTATORULUI;

gi sd nu

inigieze acliuni conflictuale

in urma cdrora sd solicite

intervenlia echipajelor

8'9' sd comunice PRESTATORULUI orice nereguli apdrute sau eventuale observalii dispecerului de serviciu

urmdtoarele numere de

telefon.

..

....

la

.., precum qi in scris dacd este cazullaadresa de e-mail.

8'10' sd informeze PRESTATORUL de eventualele rnodificdri ce se aduc obiectivului ulterior incheierii
contractului de
monitorizare 9i interven{ie, cum ar fi: construirea de noi anexe la spa}iul inilial, dezvoltareaunei
activitdli colaterale in
spaliul monitorizat etc.

8' 11. sd permitd personalului PRESTATORULUI, odatd cu montarea echipamentului
tehnic, branduirea obiectivului care
face pafte din obiectul prezentului contracl., cu stickerul "obiectiv protejat de......" qi debranduirea
odatd cu incetarea

rapofturilor contractuale.

8'12' BENEFICIARUL va anunfa din timp eventualele lucrdri care se vor efectua in incinta obiectivului,
astfel incAt in
momentul unei eventuale declan;dri a sistomului de alarmd sd nu se producd alarmarea si deplasarea
echipajelor cie
interven{ie.
B' 13'

9.

BENEFICIARUL igi asumd riscul deconspirdrii codului

de a cces gi dezactivarea sistemului de alarmd cu codul sdu.

GARANTII

9'1. I'RESTATORUL garanteazd, pentru despdgubirea

BENEFICIARULUI in urmdtoarele conditii:

a. pa5Jubele au fost produse exclusiv din cauiza neexecutdrii de cdtre PRESTATOR a obligaliilor
stabilite in sarcina sa prin
prezentul contract.

b. pagubele respective au fost constatate de organele abilitate (Poli1ie, Pompieri etc.);
c. sunna ce va fi datd, ca despdgubire este echivalentul in LEI, de p6nd la
.......(.
......) EURO la cursul BNR
din ziua pldlii, aceasta fiind gi lirnita de despdgubire pentru care PRESTATORUL este asigurat impotriva producerii unor
pagutre (degraddri, furturi) in gestiunile BENEFICIARULUI;

9.2' P'RESTATORUL are obligalia de despagubi pe BENEFICIAR in situaliile gi in condiliite stabilite la puncrul 9.1.
9.3. valorile de despdgubire sunt la preJul de piafd, care include gi uzura fizicd gi morald a bunului respectiv, pre! care
este
stabiliit in urma unei expeftize de specialitate;
9.4. B|ENEFICIARUL care la data incetdrii contractului de prestdri servicii monitorizare nu va preda echipamentul
tehnic
proprietate a FUR'NIZORULUI gi aflat in custodia BENEFICIARULUL datoreazd. cu titlu de despagubire
FURI{IZORULUI suma de 4.000,001ei ( exclusiv TVA)

rc. CLAAZA DE CONFTDENTTALTTATII
10.1' pdrfile se obligd sd pdstreze confidenJihlitatea datelor, informaliilor gi documentelor pe care le delin ca urmare
a
executdrii clauzelor prezentului contracU

l0.2.iin cazul nerespectdrii clauzei de confidonlialitate, paftea in culpd va plSti daune/interese celeilalte
10'3' partea in culpd va
urmdtoarele cauze:

fi

a. infcrrmaJia era cunoscutd

pdr-(i;

exoneratd de rdsprundere pentru dezvdluirea de informalii referitoare la prezentul contract, in

pdrlii contractantd inainte ca ea sd fi fost primitd de cealaltd parle contractanta;

b' inllormalia a fost dezvdluitd dupd

ce

a fodt

SCNS;

c, paftea a fost obligatd in mod legal,
11.

oblinut acordul scris al celeilalte pdrfi contractante, acord dat special in acest

in conformitate cu prevederile legale, sd dezvdluie informatia;

P,ENALITATI, DAUNE-INTERESE

1 1' f in cazul in care, din vina sa exclusivii, PRESTATORUL
nu reugegte sd iqi indeplineascd obligatiile asumate prin
contract, BENEFICIARUL are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitdfi,
o sumd echivalentd cu 0,05 yo pe
zi din valoarea contractului, pand la indeplinirea obligaliei,

12. INCETAREA $I

REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1. prezentul contract inceteazd. de plin drept, 1?r[ a mai
urmdtoarele situalii
a. prin acordul

fi

necesard intervenlia unei instanle judecdtoregti, in

pd(ilor;

b' cArrd una dintre pd(i este declaratd in starg de incapacitate de platd sau a fost declangata procedura prevdzutd"de
legea
85-2006 inainte sau in tirnpul executdrii pre:fentului contract;

c' cAnd una dintre pdrfi cesioneazd. dtepturile gi obliga{iile sale prevdzute de prezentul contract f1rd acordul
celeilalte

pd4i;

d. la r;fArsitul perioadei pentru care a fost inc:heiat;
e.

in

72'2.

<:az de
parl':ea

forld majorS;
care invocd

o

clauzd, de incetare a prevederilor prezentului contract

o va notifica celeilalte pdrJi, cu cel pulin

5 zile inainte de data la care incetarea urmeaLTd sa-gi produc i efectele. in cazul nerespectbrii termenului
de preaviz, partea
in culpd datoreazA celelalte pirJi despdgubiri in cunatumul echivalent al contravalorii abonamentului de

monitorizare

datorat pentru o lund de zile

72.3. prezentul contract poate

fi

reziliar de c,Itre oricare dintre pd(i in urmdtoarele cazuri:

a. in cazul in care BENEFICIARUL nurgi indeplinegte oricare dintre obligaliie prevdzute in prezentul contract,
PREIiTATORUL poate solicita rezilierea contractului in termen de 5 zile calendaristice de la primirea de cdtre
BENI0FICIAR a unei notificdri scrise pe oare PRESTATORUL are dreptul sa o trimitd dupd data scadentd;
b. in cazul in care PRESTATORUL nu-gi fndeplinegte sau igi indeplinegte in mod defectuos obligaJiile contractuale,
BENEFICIARUL poate solicita reziliereat contractului in termen de 5 zile calendaristice de Ia primirea de cdtre
PREIITATOR a unei notificdri scrise in acest sens, daca PRESTATORUL nu remediazd serviciul def'ectuos ?n
termenul de mai sus;

l2'4. oricare dintre parfi poate denunla unilateral contractul de prestari servicii mai devreme de implinirea termenului

prevd:zut in contract, cu un preaviz de 5 zile jlhainte de data denunjdrii;

I2.5' rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaliilor deja scadente intre pd4ile contracranre;
12.6' prevederile prezentului articol nu inldtLrld rdspunderea pdrlii care in mod culpabil a cazatincetarea contractului;
13. C,A.UZE EXONERATOARE DE RASPUNDERE- FORTA

MAJORA

nici

una dintre pA4ile contractante nu rdspunde de neexecutarea la termen gi/sau de executarea in mod
necorespunzdtor, total sau parfial, a oricdrei obligafii care ii revine in baza prezentului contract, dacd neexecutarea
sau
executarea necorespunzdtoare a obligaliei res;pective a fost cauzatd de forfa majord, a$a cum este definitd de
lege, sau de
13.1.

un eveniment imprevizibil la data incheierii contractulLri gi ale cdrui consecinle sunt de leinldturat sau extrem

de

costisitoare pentru partea care-l invocd. Sun! considerate asemenea evenimente: rdzboiul, calamitdlile naturale, grevele
5

sau alte conflicte intre angajator gi angajaJi, conflictele dintre chiriagi gi proprietari, restricjiile legale gi orice alt
eveniment care este in afara controlului pdrfji care il invocd;
73.2. partea care invocd forfa majord este obligatd sa o notifice gi sd o dovedeascd cu acte celeilalte pdrJi, in termen de
zile lucrdtoare de la producerea evenimenturlui gi sa ia toate mdsurile posibile in vederea limitrii consecintelor acesteia;

13.3. neindeplinirea acestor obligaJii duce
lucriltoare, frrd nici o notificare prealabild.

in mod

5

automat \a rezilierea contractului ?ntre pdr(i, incepAnd cu a 6-a zi

14.I{OTIFICARI
14.1.

in accepliunea pd4ilor contractante, ofice notificare adresatd de una dintre acestea celeilalte
fi transmisd la adresa,/sediul prevdzqt in parlea introductiva a rezentului contract;

este valabil indeplinitd

dacd va

14.2.incazslin care notificarea se face pe cale pogta16, ea va fi transmisb prin scrisoare recomandatd cu confirmare de
primire (AR) gi se considerd primitd de destinatar la dala men{ionatd de oficiul pogtal primitor pe aceastd confirrnarc;
I4.3.

dacd notificarea se

trimite prin telex., telefax sau mail, ea se considerd primit[ in prima zi lucrdtoare dupd cea in

care a fost expediata/comunicatd;

I4.4. notifrcdrile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre pd4i, dacd nu sunt confirmate prin intermediul uneia
din modalitdlile prevdzute la alineatele prec:edente,
15. SOLUTIONAREA

LITIGIILOR

15.1. BENEFICIARUL gi PRESTATORUL vor face toate eforturile pentru arezolva pe cale arniabild, prin tratative
directe, orice neinlelegere sau disputb care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdtura cu indeplinirea contractului.

l5.2.In cazul in care diferendul ivit intre pdrJi nu se rezolvd pe cale amiabild, acesta se va solufiona de cdtre instanJele
judecdtoregti competente in a cdror razdtetitoriala igi are sediul BENEFICIARUL.
16.

DISPOZITII FINALE

16.1. Limba care guverneazd, contraclul este limba rom6nd.
16.2. Contractul va

fi interpretat conform lergilor din

RomAnia.

16.3, PA4ile contractante pot conveni de comun acord, pe durata indeplinirii contractului, de a modifica clauzele
contractului, ca urmare a aparitiei unor cirpumstante care lezeazd interesele comerciale legitime ale pd4ilor, prin acte
adilionale semnate de ambele parli si care fac parte integrantd din prezentul contract.
16.4. orice rnodificare a datelor de contact din preambulul contractului se va aduce la cunogtinla celelalte pd(i in termen de
maxim 24 ore.
16.5. prezentul contract, impreund cu anexele sale, care fac part integrantd din cuprinsul sdu, reprezintd voin{a par-filor gi
inlSturd orice altd intelegere verbald dintre abestea, anterioard sau ulterioard incheierii lui. Dispoziliile prezentului contract
intrd in vigoare in terme de 24 de ore de la data conectdrii efective a sistemelor BENEFICIARULUI la dispeceratul

PRI]STATORULUI.
16.6. in cazul in care pdrlile igi incalcd obligbliile lor, neexercitarea de cdtre partea care suferd vreun prejudiciu a dreptului
de a cere executarea intocmai sau prin echi,'ralent a obligatiei respective nu inseamnd cd ea a renuntat la acest drept al sau.
76.7 . prezentul contract a fost incheiat la Galali, in 2 exemplare originale, cAte unul pentru fiecare pafte, astdzi
data semndrii lui.

BEi\[EFICIAR

PRESTATOR

$coala Gimnaziali

Director,

"Miron Costin"

Galafi

S.C

( reprezentant legal)

