
CONTRAÇT DE PRESTARI SERYICcii 
nr.d.. data le AK 

1. P�r�ile contractante 

1.1.PROEDUS - Centrul de Proiecte Educationale si Sportive, adresa Splaiul Independentei, nr. 2, sect 5. Bucure�ti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director-
Florin Diaconescu, denumita in continuare achizitor, pe de o parte, 

_i 
1.2. NEI FIRE PR0TECTION S.R.L., Cu sediul in Bucuresti, str. Ghiozdanului, nr. 6A,

Sector 1, nr. de ordine in registrul comertului J 40/8919/2010, Cod Unic de Inregistrare 
27402743, cont nr. RO9SBSEA0010000000871041 deschis la Credit Agricole Bank 
Romania S.A., sucursala Berzei, reprezentata de administrator Dumitru TOMEGEA, 
denumit� în continuare PRESTATOR. 

2. Defini�i 
2.1-In prezentul contract urmätorii termeni vor fi interpreta�i astfel: 
a) Contract- prezentul contract �i toate anexele sale; 

b) achizitor �i prestator pårt�ile contractante, a_a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
) pretul contractului - pre�ul plätibil prestatorului de c�tre achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integralä _i corespunzätoare a tuturor obliga�iilor asumate prin contract, 
d) servicii - activit��i a cäror prestare face obiect al contractului; 

e) produse - echipamentele, ma_inile, utilajele, piesele de schimb _i orice alte bunuri cuprinse in 

anexa/anexele la prezentul contract _i pe care prestatorul are obliga�ia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
D Jorfa major� - reprezint� o împrejurare de origine extern�, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibil� �i inevitabil�, care se afl� în afara controlului oric�rei p�rti, care nu se datoreaz� 
gre_eli sau vinei acestora, _i care face imposibil� executarea _i, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: r�zboaie, revolu�ii, incendi, inunda�ii sau 
orice alte catastrofe naturale, restric�ii ap�rute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
netind exhaustiv�, ci enun�iativ�. Nu este considerat fort� major� un eveniment asemenea celor 
ae mai sus care, f�r� a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obliga�iilor uneia din p�r�i; 
8i-zi calendaristic�; an - 365 de zile. 

3. Interpretare

prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

uae forma de plural _i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context 
3 .2 Te enul "zi"'sau "zile" sau orice referire la zile reprezint� zile calendaristice dac� nu se 

specific� in mod diferit. 

Clauze obligatoriü 
4. Obiectul _i pre�ul contractului 4.1. Pentru asigurarea 

atd urarea bunei desfasurari a proiectului ,Sport pentru Inima Capitaleir 
L de catre Achizitor in perioada 14.07.2018-05.08.2018 in Parcur 



acti Prestatorul se obliga sa presteze servicii de prevenire si stingere a incendiulii dun cum urmeaz�: 
Servicijle de prevenire siI stingere a incendiului vor fi prestate cu o echipa specializata din 2 (doi) servanti pompieri care supravegheaza, monitorizeaz� si pun la dispozitie4 stingatoare tip P6, pentru prima interventie, contorm anexei nr. I a prezentului contract 

42. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pre�ul serviciilor prestate, plätihil Prestatorului de c�tre Achizitor, este de 2284,8 lei, din care 364,8 lei reprezinta contravaloare T.V.A. (19%), compus din: 
a21. Tarif de 30 lei +TVA/servant pompier/ora, respectiv 1142,4 lei/servant pompier, din care 182.4 lei reprezinta contravaloare TVA (19%). 

5. Durata contractului 
5.1 Prezentul contract intr� în vigoare la data semnarii acestuia si pana la data la care vor fi indeplinite toate obligatiile contractuale. 

6. Documentele contractului 
6.1 Documentele contractului sunt 
a) Proces Verbal de receptie a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 
b) Factura 
c) Orice alte documente pe parcursul aparitiei lor 

7. Obliga�iile Prestatorului 
7.1 Prestatorul se oblig� sä presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada 
convenita, respectiv in perioada 14.07.2018 - 05.08.2018, în zilele _i intervalele orare men�ionate 

în anexa 1 _i în conformitate cu obliga�iile asumate 
2Sa asigure pentru efectuarea serviciului de prevenire si stingere a incendiilor, personal de 

specialitate cu o foarte buna calificare; 
13. Sa instruiasca servanti pompieri pe linie de protectia muncii si P.S.I.; 

2 Prestatorul se oblig� s� desp�gubeasc� achizitorul împotriva oric�ror: 
a reclama�ii �i ac�iuni în justitie, ce rezult� din înc�lcarea unor drepturi de proprietate 

ntelectualä (brevete, nume, m�rci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instala�ile sau utilajele folosite pentru sau în leg�tur� cu servicile prestate, �i 
aaune-interese, costuri, taxe _i cheltuieli de orice natur�, aferente, cu exceptia situa�iei în care 
O astfel de înc�lcare rezult� din respectarea caietului de sarcini întocmit de c�tre achizitor. 

8. Obliga�ile Achizitorului 
AChiZitorul se oblig� s� pläteascä pre�ul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate. 
Achi2 se oblig� s� recept�ioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
AChizitorul se oblig� s� pl�teasc� pretul c�tre prestator in maxim 30 de zile de la data primi 

aceplarii facturii emise de catre Prestator si procesului verbal de receptie semnat de ambeie 

parti. 

.Sanetiuni pentru neîindeplinirea culpabil� a obliga�ilor Drin co in care, din vina sa exclusiv�, prestatorul nu reu_este s�-_i execute obliga�iile asumare 

Suma aL, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pre�ul contractului, ca penana, 0 

3 Cchvalent� cuo cot� procentual� din pre�ul contractulul -u,170 le de la expirarea 
perioadei c are achizitorul nu onoreaz� facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

Cota procentuol atunci acesta are obliga�ia de a pl�ti, ca penalit��i, o sum� echivalenta cu o 

procentual� din plata neefectuatä - 0,1% pe zi de înt�rziere. 
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ohligatiilor asumate prin prezentul contract de c�tre una dintre p�rti, în mod 
9.3 Nerespecta nÄrtii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 
contractului _i de a pretinde plata de daune-interese 
conua rl isi rezerv� dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisä catá Dtestatorului, fara nico COmpenisaie, daca acesta din urm� d� faliment, cu conditia ca 
a nuntare s� nu prejudiCieze sau Sa afecteze dreptul la actiune sau desp�gubire pentru estator. în acest caz, prestatorul are areptul de a pretinde numai plata corespunz�toare pentru artea din contract îndeplinita pana la data denun��rii unilaterale a contractului. Clauze specifice 

10. Garanfia de bun� execu�ie a contractului 
Nu este cazul. 

11. Alle responsabilitä�i ale prestatorului 
11.1 (1) Prestatorul are obliga�ia de a executa serviciile preväzute în contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat _i în conformitate cu propunerea sa tehnic�. (2) Prestatorul se oblig� s� supravegheze prestarea serviciilor, s� asigure resursele umane, materialele, instala�iile, echipamentele _i orice alte asemenea, fie de natur� provizorie, fie definitiv�, cerute de �i pentru contract, în m�sura în care necesitatea asigur�rii acestora este prevazut� în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

11.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu�ia serviciilor în conformitate cu termenele de prestare convenite. Totodat�, este r�spunz�tor atât de siguranja tuturor opera�iunilor _i metodelor de prestare utilizate, cât _i de calificarea personalului folosit pe toat� durata 
contractului, incluzand respectarea normelor de protectie si securitate in munca. 

12. Alte responsabilit�fi ale achizitorului 
2. Achizitorul se oblig� s� pun� la dispozi�ia prestatorului orice facilit��i _i/sau informa�ii pe 
carc acesta le-a cerut în propunerea tehnic� _i pe care le consider� necesare pentru îndeplinirea contractului. 

13. Receptie �i verific�ri 
AChizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile contractuale. 

Verific�rile vor fi efectuate dec�tre achizitor prin reprezentan�ii säi împuternici�i, in 
Dre ae cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obliga�ia de a notifica în scris 
prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 
Linca vor semna un proces verbal de recep�ie a serviciilor în forma agreata de achizitor. 
1CCep�iei constituie motiv temeinic pentru refuzul de plat� din partea achizitoruu. 

14. Incepere, finalizare, întârzieri, sistare 
COntrTestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor la data convenita in prezent 

contract, respectiv 01 iulie 2017. (2) In cazl 

Serviciului Orului, p�r�ile vor stabili de comun acord: prelungirea perioadei de prestare a 
contracthl talul cheltuielilor aferente, dac� este cazul, care se vor adãuga la pret 

14.: 

kcl Care prestatorul sufer� întârzieri _i/sau suport� costuri suplimentare, datorate in 

care se calculeaz� de la data începerii prest�rii serviciio 
are prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de parfi, 

Circumstante 2) are: orice motive de întârziere, ce nu se datoreaz� prestatorulul, sau 
Catre prestatar nuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin înc�lcarea contractuu 

Pla esc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a servicihior 
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a acestora, atunci par�ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare _i 
sau a oric�rei faze a acestora. 

Vor semna un act adi�ional. 
mna un a Sul îndeplinirii contractului prestatorul nu respect� termenele contractuale, 14.3 Dac� pe parcursul înde 

14.3 Daca ioatia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea acesta are obliga�ia de 

riadelor de prestare asumate se 1ace cu acordul p�r�tilor, prin act adi�ional. datei/pernco7ului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execu�ie, orice intarziere în îndeplinirea Contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitäti 

prestatorului. 

15. Ajustarea pre�ului contractului 

11 Pentru serviciile prestate, pl��ile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
Contract. 

16. Subcontractan�i 
16.1- Prestatorul are obliga�ia, în cazul în care subcontracteaz� p�r�i din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractan�ii desemna�i, în acelea_i condi�ii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
16.2 (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractan�ii desemna�i. 
(2) Lista subcontractan�ilor, cu datele de recunoa_tere ale acestora, cât _i contractele încheiate cu 

ace_tia se constituie în anexe la contract 
16.3 (1) Prestatorul este pe deplin räspunz�tor fa�� de achizitor de modul în care îndepline�te 
contractul. 

4Sudcontractantul este pe deplin r�spunz�tor fa�� de prestator de modul în care i_i indepline�te 
partea sa din contract. 

restatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan�ilor dac� ace�tia nu î_i 

îndeplinesc partea lor din contract. 
10.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac� acesta nu _i-a îndeplinit partea 

Contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pre�ului contractului 

_i va fi notificat� achizitorului. 

17. Forta major� 

ora major� este constatat� de o autoritate competenta 

Drezo major� exonereaz� par�ile contractante de îndeplinirea obliga�iilor asumate prin 

Centul contract, pe toat� perioada în care aceasta actioneaza. 

r linirea contractului va fi suspendat� în perioada de ac�iune a fortei majore, dar 1ard 

dicia drepturile ce li se cuveneau pår�ilor pân� la apari�ia acestea. 

vederea linmit COmplet, producerea acesteia _i s� ia orice m�suri care îi stau la dispozi�ie in 

vederea limit�rii consecin�elor. 
imediat Contractant� care invoc� forta major� are obliga�ia de a notifica celeilalte par, 

incetarea ea ctant� care invoc� forta major� are obliga�ia de a notifica celeilalte p�r�i 

area cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare 
fiecare paro major� ac�ioneaz� sau se estimeaz� ca va ac�iona o perioad� mai mare de o unl, 17.6 Dac� forta maj 
f�r� ca Vre avea dreptul s� notifice celeilalte p�r�i încetarea de drept a prezentului 

contracl, 

d Vreuna din p�rti sã poat� pretind� celeilalte daune-interes 
18. Solutionarea litigiilor 
18.1 Achizitorul _i pre atative direet prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabIla, P 

eplinirea coiCe neintelegere sau disput� care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura 
cu 



18.2 Dac�, dup� 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul _i prestatorul nu reu_esc s� 
rezolve in mod amiabil o divergen�� contractual�, fiecare poate solicita ca disputa sã se 
solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert �i Industrie a României, fie de c�tre instan�ele 
judec�tore_ti din România. 

19. Limba care guverneaz� contractul 

19.1 Limba care guverneaz� contractul este limba român�. 

20. Comunic�ri 
20.1 (1) Orice comunicare între p�r�i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie s� fie 
transmis� în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât �i în momentul 

primirii. 
20.2 Comunic�rile între p�r�i se pot face _i prin telefon, telegram�, telex, fax sau e-mail cu 

condi�ia confirm�rii în scris a primirii comunic�rii. 

21. Legea aplicabil� contractului 
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

P�r�ile au înteles s� încheie ast�zi,06.04:201.3prezentul contract în 2 (douä) exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte. 
ACHIZITOR, PRESTATOR 

SC NEI FIRE PROTECTION SRL 

DumityuTomegea 
DIRECTOR aIA MUNI 

oIECTS Florin Diaconescu 

EI KEI FIRE 
VPROTECTION ROEDUS 

OMANI SAL 

CURES Avizat, 
DIRECTOR ADJUNCT 
Ruxandra Geprgiana Simion 

OMAN 

Avizat, 
Sef Servichu Proiecte 
Alina Puaru 

Avizat, 
^ef Birou Sport 
luliar Stelea 

AA 
Avizat, 
Consiier Juridie 
Alina Teodoresqs 

Intocmit, 
Consilier birou sport 

Alecu lonut 



ANEXA Nr. 1 

ee*ee****ee*****e el ****e******e***** *. la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII Nr..A7 060F.20/ 

Prestatorul se oblig�: 

Art.1. Sã asigure un numär de 2 servan�i pompieri pentru proiectul ,Spot pentru Inima Capitalei" derulat în 
perioada 14.07.2018-05.08.2018, în Parcul Tineretului, intrarea Gheorghe �incai, conform cu urmätorul 

program: 
14.07.2018, 15.07.2018, 21.07.2018, 22.07.2018, 28.07.2018, 29.07.2018, 04.08.2018, 
05.08.2018, în intervalul orar 17:00-21:00 
Total: 64 ore, respectiv 32 ore/servant pompier: 

PRESTATOR ACHIZITOR, 
DIRECTOR 
Florin Diaconescu 

SC NEIPRE PRNECTION SRI 
SDumiru Togea 

NEI HRE 

PROTECTION 

INiCiP 

1ONA 
EDUCA, 

REST PR ROEOU° ROMA Avizat, 
DIRECTOR ADJUNCT 

Ruxandrá Gorgiana Simion 

Avizat, 
Sef ServiciuProiecte 
Alina Pyrearu 

Avizat, 
Sef Birou Sport 

Julian Stelea 

Avizat, 

Consiher Juridic 
Alina Taodoresey 

Intocntit, 
Consilier birou sport 
Alecu lonut 
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