
cONTRACT DE PRESTARI SERyiCIi 
Nr. 1 . / . 008 

In temeiul prevederilor legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale G nr. 395/2016 privind 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atrihuirea contractului de 

achizitie publicaacordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, s-a incheiat 

prezentul contract de prestari sevicii, imre: 

Centrul de Proiecte si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa Spl. Independentei nr. 2 sect 6. 

Bucure_ti. cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director- Florin Diaconeseu, avánd calitatea de

achizitor, pe de o parte, _i 

s.c. BLUE cORP SECURITY S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Str. Maicanesti, nr. 23, et. 1, ap. 

4B, Sector 1, avand punct de lucru si corespondenta in str. Hagi Ghita, nr. 71, sector 1, Bucuresti, tel/fax

021 244 25 80, inregistrata la Oficul Registrul Comertului sub numarul J40/19531/30.11.2006, cod 

fiscal RO 19262401, cont R043TREZ7005069XXX007733, deschis la Trezoreria Sectorului 3, 

reprezentata de dl. Onet Liviu Adrian, avand functia de Administrator, in calitate de prestator, pe de 

alta parte. 

2.Definitii 

2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. achizitor si prestator partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

b. contract - reprezinta prezentul contract si toate documentele si anexele identificate ca parti 

componente ale contractului 

c. CPV-nomenclatorul de referin�� în domeniul achizi�iilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) 
nr. 2.195/2002 al Parlamentului European _i al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind 

Vocabularul comun privind achizi�iile publice (CPV); 
d. pretul contractului.

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

e. servicii - activitati a caror prestare formeaza obiectul contractului

f. sistemul electronic de achizi�ii publice, denumit în continuare SEAP - desemneaz� sistemul 

informatic de utilitate public�, accesibil prin internet la o adres� dedicat�, utilizat în scopul aplic�rii

prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire _i în scopul public�rii anun�urilor la nivel

national; 

g. mijloace electronice modalitatea de initiere, desfasurare si atribuire a achizitiei, ce formeaza 

obiectul prezentului contract, in cadrul Catalogului electronic de servicii, produse si lucrari

disponibil in cadrul platformei SEAP. 

h. scris(ä) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus _i comunicat 

ulterior, inclusiv informa�ii transmise _i stocate prin mijloace electronice;

i. forta mnajora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 

executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:

razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare 

a unei carantine, embargou, enumerarea nefind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta 

pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului pentru 
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majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o impoibilitate de ev. 

1ace extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

j. zi -zi calendaristica; an - 365 de zile. 

execula 

Clauze obligatorii 

3. Obiectul contractului 
3.1 Obiectul Contractului este constituit din prestarea serviciilor de paza in beneficiul Achizitorului

Cu ocazia desfasurarii proiectului ,Piata Statelor Menmbre ale Uniuni Europene" in data de 05 

mai 2018 in Parcul Cismigiu din Bucuresti-intrarea din Bulevardul Regina Elisabeta, conform 

prevederilor legale aplicabile si in conformitate cu oferta care face obiectul achizitiei in cadrul

catalogului electronic SEAP [DA201865931, precum si in conformitate cu prevederile prezentului 

contract.(cod CPV aplicabil 79713000-5-Servicii de paza) avand urmatorul program:

5.1.1. Paza evenimentului va fi necesara in data de 05.05.2018, interval orar 08:00-20:00 (12 ore), find 

necesari 2 agenti, reprezentand un total de 24 ore. 

5.1.2. Paza materialelor necesare desfasurarii proiectului prezinta un total de 152 de ore si se va destasura 

conform programului: 
- 03.05.2018- interval 07:00 20:00 (13 ore) - nr agenti: 2 - total: 26 ore 

- 03.05.2018- interval 20:00 08:00 (12 ore) - nr agenti:2 - total: 24 ore 

- 04.05.2018 - interval 08:00 20:00 (12 ore)- nr agenti: 2 - total: 24 ore 

- 04.05.2018 - interval 20:00 - 08:00 (12 ore) - nr agenti: 2 - total: 24 ore 

- 05.05.2018 - interval 20:00 -08:00 (12 ore) - nr agenti: 2 - total: 24 ore 

- 06.05.2018 - interval 08:00 - 23:00 (15 ore) - nr agenti: 2 - total: 30 ore 

3.1.3. Totalul orelor la care prestatorul se obliga sa le presteze este de 176 de ore, fiind reprezentat atat 

de paza pe perioada desfasurarii evenimentului, cat si de paza materialelor pe timp de zi si noapte 

conform programului prezentat de catre achizitor. 

4. Pretul contractului
alui de catre achizitor este de 15,08 4.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platit

lei/ora/agent fara TVA, respectiv 17,94 lei/ora/agent cu TVA. 

4.2. Valoarea totala a contractului este de 2.654,08 lei fara TVA, respectiv 3.158,35 lei cu TVA inclus,

prestat

Astfel pretul total al contractului este determinat pe baza urmatorului calcul 176 ore x 15,08 

ore/ora/agent =2.654,08 lei fara TVA, respectiv 3.158,35 lei cu TVA. 

5. Durata contractului. Termene de executie 
5.1. Durata acestui contract este cuprinsa intre data 03.05.2018 incepand cu ora 07:00 si data de 

06.05.2018, ora 23:00, sub conditia indeplinirii obligatiilor asumate de catre partile contractante. 

5.2. Executarea prezentului contract este cuprinsa intre data de 03.05.2018 incepand cu ora 07:00 si data 

de 06.05.2018, ora 23:00. 

6. Plata. Modalitati de plata
6.1. Plata va fi efectuata in termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale de catre Prestator. 

6.2. In cazul in care oricare din urmatoarele evenimente intervine si persista, Achizitorul poate suspenda, 

total sau partial, platile datorate Prestatorului in baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei 

notifcari scrise adresate Prestatorului: 
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i) Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile sau isi indeplineste obligatiile in mod necorespunzator in 

executarea Contractului de Servicii: 
i) Orice alta imprejurare pentru care Prestatorul raspunde in baza Contractului de Servicii si care 

interfereaza cu finalizarca cu succes a lucrarilor/ activitatilor desfasurate de catre Achizitor; 

7. Obligatiile Prestatorului 
7.1 Prestatorul are obligatia ca prin personalul sau de specialitate, dotal cu echipament specific 

(uniforme, statii radio, echipament defensiv ) sa asigure paza si protectia zonei unde se va desfasura 

proiectulPiata Statelor Membre ale Uniunii Europene" din locatia Parcul Cismigiu din Bucuresti, 

intrarea din Bulevardul Regina Elisabeta. 

7.2 Prestatorul se obliga sa asigure pregatirea de specialitate a agentilor sai care vor asigura paza si 

protectia obiectivului, in conformitate cu procedurile de securitate indicate de beneficiar prin 

delegat (respectand legislatia romana), inclusiv paza personalului
reprezentantul
angajat/colaborator/contractant, precum si a publicului. 
7.3 Prestatorul are obligatia pastrarii confidentialitatii asupra detaliilor privind obiectul prezentului

contract, aceasta obligatie fiind extinsa si la nivelul agentilor care participa la indeplinirea clauzelor 

prezentului. Exceptie de la clauza de confidentialitate, fac organele cu sarcini de control in domeniu. 

7.4 Prestatorul va informa beneficiarul atunci cand considera ca masurile de securitate alocate in scopul 

indeplinirii clauzelor prezentului, nu mai corespund cu realitatea constatata in teren, propunand in scris 

de asemenea masuri suplimentare de siguranta, sustinute de argumentari specifice. 

7.5 Prestatorul are obligatia de a instrui agentii de paza din punct de vedere al normelor de sanatate si 

securitate in munca, dar si de respectare a conventiei de SSM si mediu.

7.6 Prestatorul se obliga sa respecte prevederile legale aplicabile, inclusiv dar fara a se limita la Legea 

nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanei.

7.7 Prestatorul se obliga sa asigure paza, protectia si supravegherea locatiei achizitorului, inclusiv 

controlul accesului in obiectiv, in conditiile stabilite in prezentul contract si in planul de paza, in vederea 

prevenirii si contracararii faptelor sau evenimentelor de natura sa afecteze desfasurarea normala a 

activitatilor specifice si/sau sa puna in pericol viata vreunei persoane; 

7.8 Prestatorul se obliga sa asigure luarea masurilor legale conform planului de paza, in caz de tentativa 

de furt sau de violenta pe teritoriul ce face obiectul contractului, mergand pana la imobilizarea 

vinovatilor si predarea acestora organelor de politie; 

7.9 Prestatorul se obliga sa actioneze in orice imprejurare potrivit dispozitiilor legale, sa foloseasca cu 

discernamant mijloacele din dotare, informand permanent si in timp util conducerea achizitorului despre

situatia din obiectiv, ori aparitia unor evenimente de natura a leza integritatea patrimoniului acestuia;

7.10 Prestatorul se obliga sa cunoasca si sa conlucreze cu reprezentantii achizitorului, pentru rezolvarea 

situatiilor deosebite ce pot sa apara si sa-i sprijine ori de cate ori este solicitat; 

7.11 Prestatorul se obliga sa pastreze secretul de serviciu si confidentialitatea informatiilor la care are 

acces prin natura sarcinilor de serviciu; 

7.12 Prestatorul se obliga sa informeze in timp util si ori de cate ori este cazul, conducerea achizitorului 

cu toate evenimentele produse in timpul serviciului de paza, precum si cu masurile luate; 

7.13 Prestatorul se obliga sa tina legatura cu organele de politie din zona, pentru rezolvarea operativa a 

situatiilor care necesita interventia acestora; 
7.14 Prestatorul se obliga sa inlocuiasca agentii de paza, din proprie initiativa sau la solicitarea 

achizitorului, in cazul incalcarii consemnului postului; 

7.15 Prestatorul se obliga sa actioneze pentru prevenirea producerii de incendii sau alte evenimente, sa 

anunte de indata beneficiarul si organele competente asupra iminentei sau producerii unor astfel de 
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cvenimente (ex. inundatii, spargerca
conductelor, distrugerea

retclelor
clectrice sau telefos

degradarea valorilor materiale din proprietatea 
achizitorului, furturi prin ciractie), luand si masuri.

legale:

telefonice 
rile 

7.16 Prestatorul declara ca detine competenta legala pentru indeplinirca 
obicctului contractului. In 

situatia in care apare o modificare in situatia legala a 
Prestatorului (pierderea licentei specifice, 

neprelugire. procedura de insolventa/faliment, etc), acesta are obligativitatca de a informa Achizitorul 

in termen de cel mult 12 ore de la aparitia unci astfel de situatii. 

7.17 Prestatorul are obligatia de a prezenta 
documentele rele vante privind competenta legala de 

indeplinire a obicctului contractului in ternen de 24 ore de la solicitarca formulata dc catre Achizitor. 

Prestarca serviciilor fara a detine competenta si calificarc legala, precum si implicarea personalului 

necaliticat si/sau refuzul de a prezenta documentele indicate in prezentul articol si/sau neinformarea 

Achizitorului conform art. 7.16 reprezinta o grava incalcare a contractului ce determina dreptul

Achizitorului de a solicita daune egale cu valoarea contractului. 

7.18 In conditiile producerii unei eveniment in urma caruia se demonstreaza indeplinirea 

necorespunzatoare si/sau neindeplinirea obiectului contractului, Prestatorul urmeaza a acoperi

prejudiciul suferit de catre Achizitor. Determinarea prejudiciului se va rcaliza de catre o comisie mixta,

Prestatorul avand obligativitatea de plata in termen de cel mult 20 zile de la momentul 

producerilconstatarii prejudiciului. Achizitorul are dreptul de a opta pentru retinerea sumei cu titlu d 

daune pentru acoperirea prejudiciului din valoarea aferenta prezentului contract. 

7.19 Prestatorul declara ca intelege specificul activitatii Achizitorului, precum si faptul ca in aria in care 

umeaza fi prestate serviciile se afla bunuri de valoare, urmand a lua toate masurile necesare pentru

indeplinirea corespunzatoare a servicilor de paza. 

8. Obligatiile Achizitorului

8.1 Achizitorul se obliga sa plateasca integral sumele convenite prestatorului, in termen de 30 de zile de 

la comunicarea facturii catre Achizitor pe baza raportului de activitate acceptat de catre Achizitor. 

8.2 Achizitorul se obliga sa furnizeze Prestatorului informatiile necesare pentru indeplinirea 

contractului. 
8.3 Achizitorul are dreptul de a prelungi durata prezentului contract in conformitate cu prevederile legale

aplicabile. 
8.4 Orice modificarea intevenita privind prezentul cadru contratual va fi concretizata prin semnarea unui 

act aditional de catre partile contractante. 

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 

9.1. In cazul in care Achizitor din motive independente si neimputabile Prestatorului hotareste 

denuntarea unilaterala a contractului, acesta trebuie sa notifice Prestatorului cu 2 saptamani inainte

aceasta hotarare. De asemenea are obligatia platii la zi a servicilor prestate de catre Prestator. 

9.2. In cazul in care, Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, acesta are obligatia

de a plati, ca majorari de intarziere, o suma echivalenta cu 0,1% din valoarea serviciilor, pe zi de 

intarziere, calculata de la expirarea termenului limita prevazut in prezentul contract si pana la prestarea 

efectiva a serviciilor. 
9.3. Pentru intarzieri in efectuarea platii, Achizitorul are obligatia de a plati, ca majorari de intarziere, o 

suma cchivalenta cu 0,1% din suma neachitata, pe zi de intarziere, calculata pana la data platii integrale. 
Cuantumul total al majorarilor de intarziere nu poate depasi valoarea asupra carora sunt calculate. 
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9.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, in mod culpabil si 
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul rezilint de drept si de a pretinde plata de daune- interese. 

10. Litigii

10.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate cforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratativc 
dirccte, orice neintelegere sau disputa referitoure la contract, 
10.2. In lipsa unei solutionari amiabile, orice dispute rezultate din sau in legatura cu cxecutarca, 
incalcarca sau incctarea contractului, vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti
competente de la sediul Achizitorului. 

11. Forta majora

11.1. Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract pe toata
durata in care aceasta actioncaza. 
I1.2. Indeplinirea contractului va fi supendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
11.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat si 

in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor.
11.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 3 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 

vreuna sa poata pretinde celeilalte daune - interese. 

12. Incetarea contractului 

12.1 Contractul inceteaza in urmatoarele conditii: 

La expirarea termenului contractual stabilit; 
De comun acord, prin act aditional intocmit in forma scrisa;
Prin denuntare unilaterala de catre Achizitor in urmatoarele situatii: 

a. 

b. 

c. 

i. in termen de 10 zile de la data primirii notificarii de catre Prestator prin care i s-a adus la 

cunostinta faptul ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre 

obligatiile ce-i revin;
ii. fara nicio notificare prealabila adresata Prestatorului, in cazul in care acesta nu mai detine 

calitatea si competenta specifica de indeplinire a obiectului contractului, intra in procedura 

de reorganizare judiciara sau este declarat in stare de faliment. 

ii. In conditiile prevazute de dispozitile art. 222 alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizitile 

publice 

d. Rezilierea contractului ca sanctiune contractuala pentru neindeplinirea obligatiilor asumate de 

catre partile contractante, cu dreptul de a pretinde daune interese pentru repararea prejudiciului 

cauzat. Rezilierea sau incetarea Contractului nu va afecta nicio obligatie scadenta existenta intre

Parti. 

12.2 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea Partii care in mod culpabil a cauzat 

incetarea Contractului in sensul recuperarii prejudiciului cauzat. 

13. Comunicari 
13.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 
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13.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primir.
13.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a 

primirii comunicarii. 

14. Limba care guverneaza contractul 

14.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

15. Legea aplicabila contractului 

15.1. Prezentul contract este guvernat de legea romana. 

Prezentul cotract a fost incheiat astazi, st.:.. ., in 2 (doua) exemplare originale, cate unul 
pentru fiecare parte. 

Achizitor, Prestator, 
S.C. BLUE CORP SECURITY S.R.L.Centrul de Proiecte

Educationale si Sportive Bucuresti- 
PROEDUS

DIRECTOR ADMINISTRATODR 
Onet LiviuAdrianFlorin Diaconescu 

: 

MARIA

BLV 

Avizat,
DIRECTORADJUNCT
Ruxandra/Simfon 

SEF SERVH¢IV PROIECTE

AlinaPAT

Ayizat,
SEF BIROU CULTURAL, 

ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Nicolethijac 

AVZat,

CONSILMBR JUKIDIC
Afina Téodoresou 

Intocmit, 
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 
Hamadi Hebe SEMNATLPA 
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