CONTRACT DE PRESTARI SERVIC
Nr. .A..AASA.hSak..

1. Pärtile contractante
In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, ale dispozitiilor HG nr. 395/2016
de aplicare a prevederilor referitoare la atrihuirea contractului
normelor

metodologice
privind aprobarea
de achizitie publicaacordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiailile publice, s-a incheiat prezentul
contract intre:

1.1.Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucure_ti, adresa Splaiul Independentei Nr. 2, sector 5,
, denumita in

Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director
continuare achizitor, pe de o parte,

Si
1.2.S.C. HEALTH & SAFETY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.,

cu sediul in Sat Dudu, Comuna

Chiajina, Strada Rezervelor, Nt. 68A, Et¡j 5, Apt. 49, Judet lfov Romania, inregistrat la Registrul
Comertului cu Nr. 123/2629/29.07.2015, Cod fiscal 34826741, cont
reprezentata legal prin
, denumit in continuare prestator,pe de alta parte.
. Erefinif

! i n prezentul contract urmtorii termeni vorfi interpretai astfel:
a) cantrst- rezentul contract _i toate anexele sale;
b) achiit
e

yëprestator - prile

contractante, a_a cum sunt acestea numite în prezentul contract;

preui Cuntractului - preful plätibil prestatorului de c tre

indepinirea iniogral

_i corespunztoare

a tuturor obligaiilor

achizitor, în baza contractului, pentru

asumate prin contract;

d) serrict activitäi a cror prestare face obiect al contractului;
f) forye sajorá- reprezint o împrejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilää
_i inevitebilé, care se aflá în afara controlului oricärei päri, care nu se datoreaz gre_elii sau vinei acestora,
i

care face imposibil

evenimente: Tzboaie,

executarea _i, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea

revoluii,

incendi, inundaii

sau orice alte catastrofe naturale, restricti aprute

umare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv,

major un eveniment asenmenea celor de mai sus care, fr
de costisitoare executarea obligailor uneia din pri
g) zi- zi calendaristic ;

ci enuniativ.

ca

Nu este considerat for

a crea o imposibilitate de executare, face extrem

an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1- In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile
reprezint zile calendaristice dac nu se specific în
mod diferit.
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Clauze obligatorii
4. Obiectul i preful contractului
4.1.- Prestatorul se

necesare

obtinerii avizului

documentatiei
oblig s presteze servicii pentru intocmirea
Copilor",situat
in care se va derula proicctul ,Muzeul

in

108 camere
de securitate la incendiu pentru spaiulSector 3
(aproximativ 1850 mp, respectiv aproximativ
Bulevardul Decebal, Nr. 11, Bloc S14,
a
si acceptate de catre autoritate _i
ofertei
prezentate
conform
aispuse pe doua niveluri: parter _i etaj),
contra incendiilor
servicii de consulatanta in protectia
71317100-4CPV
cod
SICAP,
aplicabil
achiziiei
incendiülor si al explozilor (Rev.2.).
controlul
in
a
si
i exploziilor

5. Pretul contractului
Achizitorul

5.1.

se

oblig

prestari servicii.

prestatorului pretul

plteasc

s

5.3.

Plata

procesului

contractului de

prestate pentru
indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor
Prestatorul nu este platitor de tva.
de catre achizitor este de 40 000 lei.

specifice platibil prestatorului
se va

îndeplinirea

activitatile

5.2.- Pretul convenit pentru

-

convenit pentru

efectua in baza facturilor emise de catre

verbal de

receptie a

prestator

_i

incheierea
in termen de 90 de zile la

serviciilor.

6. Durata contractului
6.1- Durata prezentului contract este

cuprinsa

intre data de semnarii si pana la

indeplinirea obligatiilor

asumate de catre partile contractante.

conditionata de existenta resurselor
a perioadei contractuale
extindere
o
interveni
va
care
in
6.2. in situatia
conform
contract se va prelungi prin act aditional,
financiare alocate cu aceasta destinatie, prezentul
de punere in aplicare a Legii 98/2016
395/2016 privind normele metodologice
HG
din
165
art.
prevederilor
contractuale pana la
de a respecta toate obligatiile
achizitiie publice, prestatorul avand obligatia

privind

finalizare.
7. Decumentrle coniractului
7.1 -Documenteie contractului sunt:
Propurerea iiranciar a ofertantului
Proces Vrtai de receptie a serviciilor

ce

fac obiectul

prezentului contract,

incheiat

dupa

finalizarea

prestatiei.

8.0bligaiile principale ale prestatorului
fac obiectul
8.1- Prestatorul se obiig s presteze serviciile care
urmeaz:
în conformitate cu obligatiile asumate, dup cum

prezentul contract în perioada convenita i

documentatia tehnica in vederea obtinerii avizului lasecuritatela incendiu,
a) Sa intocmeasca
verificare si marcarea in piesele desenate de arhitectur a masurilor de conformare la foc;

respectiv:

analiza i proiectarea instalatiilor cu rol de securitate la incendiu;
intocmirea scenariului de securitate la incendiu;
Cc si Ci
verificarea proiectelor pentru cerinta esentiala,securitate la incendiu'" specialitatile
conform legislaiei în vigoare
depunerea in cadrul ISU compartiment de avizare -autorizare,
situat in Bulevardul Decebal, Nr. 11, Bloc S14, sector 3;
-

spaiul destinat ,Muzeului Copiilor"

8.2-Prestatorul se oblig

s presteze serviciile la standardele i/sau

performanele

pentru

prezentate in oferta.

8.3- Prestatorul se oblig s presteze serviciile în conformitate cu oferta prezentata.
8.4- Prestatorul se oblig s despgubeasc
achizitorul împotriva oricror:
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i)reclamaii i actiuni în justitic, ce rezult din înclcarea unor drepturi de proprietate intelectualá
(brevete. nume. märci înregistrate etc.). legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele
folosite pentru sau în legåtur

cu serviciile prestate

astfel de îneälcare rezult
8.5.

cheltieli

de orice natur, aferente,
din respectarea solicitrii achizitorului

ii) daune-interese, costuri, taxe _i

respecte prevederile Regulamentului

sa

priveste prelucrarea datelor

cu caracter

nr.

personal

cu

exceptia situaiei

în

care o

679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea
si privind lihera circulatie a acestor date si de abrogare

ce
a

Directivei 95/46/CE (Regulamentul Gieneral privind protectia datelor):
9. Obligafile principale ale achizitorului

9.1- Achizitorul se oblig s plteasc
pretul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
9.2- Achizitorul se oblig s receptioneze serviciile prestate în termenul convenit.
emiterea facturii de
s
9.3- Achizitorul se
prejul ctre prestator în termenul convenit de la

pltcasc

oblig

cåtre acesta. dar nu mai mult de 90 zile de la semnarea procesului verbal de receptie.

fizice in ceea ce
prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor
circulatie a acestor date si de abrogare a
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
Directivei 95 46 CE (Regulamentul General privind protectia datelor);

9.4.

sa

respecte

10. Sanciuni pentru neîndeplinirea culpabil
10.1

a obligaiilor

In cazul in care, din vina sa exclusiv,

atunci achizitorul are dreptul de
pretul contractului neexecutat -0,01%.

contract.

a

prestatorul nu reu_e_te s-i

pretinde penaliti,

0.2-in cazul în care achizitorul nu onoreaz

COntenite.

aa

atunci acesta

neefectuat

are

o

sum

execute obligaile

echivalent

asumate prin
cot procentual din

cu o

facturile în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei

obligaia de a plti,

ca

penaliti,

0

sum

de 0,01% pe zi de întârziere.
contract

echivalent

de ctre

una

cu o

dintre

cot

pri,

din

procentual
în mod

culpabil,

Nercspectarea obligaiilor asumate prin prezentul
contractului _i de a
contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea
considera
a
lezate
de
drepui prii
Tece pizta de daune-interese.
notificare scris adresat
Aizitorui i_i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o
i
aceast denunare s
nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca
retaiorului, ir
In acest caz, prestatorul
afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator.
nu peuiticze sau s
la data
pentru partea din contract îndeplinit pân
arc dreptui de a pretinde numai plata corespunztoare
dentor1

uniiaterale a contractului.

Clauze specifice

I1. Garania de bun
Nu este cazul.

execuie

a

contractului

12. Alte responsabilit i

ale prestatorului
serviciile prevzute în contract cu profesionalismul _i
12.1 (1) Prestatorul are obligaia de a executa
în conformitate cu propunerea sa tehnic respectând
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat _i
_i securitatea în munc.
totodat normele privind sntatea
serviciilor, s asigure resursele umane, materialele,
(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea
de i pentru
fie de natur provizorie, fie definitiv, cerute
instalaiile, echipamentele _i orice alte asemenea,
deduce în
acestora este prevazut în contract sau se poate
contract, în msura în care necesitatea asigurrii
mod rezonabil din contract.
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serviciilor in conformitate

pe deplin responsabil pentru executia
atât de siguranta tuturor operatiunilor _i
prestare convenit. Totodat, cstc räspunztor
durata contractului.
utilizate, cât i de calificarca personalului folosit pe toat

12.2

Prestatorul

este

13. Alte responsabilitàfi ale achizitorului
orice faciliti
13.1- Achizitorul se oblig s pun la dispozitia prestatorului
contractului.
le-a cerut i pe care le considera neccsare îndeplinirii

cu

de

graficul

metodelor de prestare

_i/sau informaii

pe

care

accsta

14. Receptie i verificri

lor
a stabili conformitatea
modul de prestare a serviciilor perntru
verifica
a
de
14.1
dreptul
din
cu
cu prevederile
propunerca tehnic.
si imputernicii, în conformitate
reprezentanii
achizitor
dectrc
prin
efectuate
14.2 Verificrile vor fi
identitatea
de a notifica in scris prestatorului,
are obligaia
Achizitorul
contract.
din prezentul
Achizitorul are

prevederile

persoanelor împuternicite pentru

acest scop.

verbal de receptie

14.3-Prile
vor semna un proces
perioadei de derulare a proiectului. Lipsa receptiei

la finalizarea
serviciilor în forma agreata de achizitor
refuzul de plat din
constituie motiv temeinic pentru
a

partea achizitorului.

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
a

15.1-()

Prestatorul

are

cu

prestatorul sufer întârzieri _i/sau suport
vor stabili de comun acord:
achizitorului prile
prelungirea perioadei de prestare a serviciului, i

(2)

a)
b)

In cazul în care

totalul cheltuielilor

acest caz un act

data de 04.08.2020.
datorate în exclusivitate

servicilor incepand
obligaia de începe prestarea
costuri suplimentare,

aferente,

dac

este

cazul,

care se vor

adauga

la

preful

contractului,

semnandu-se in

adiional pentru prestaia suplimentar;

în
16. Ajustarea preului contractului
sunt tarifele declarate
de achizitor prestatorului
datorate
16.1- Pentru serviciile prestate, pläile
anex la contract.
propunerea financiar,
utilizând formula convenit.
16.2- Pretul contractului se ajusteaz

mita. In
a evita coruptia si
masurile necesare si rezonabile pentru
toate
ia
sau sa
17.1 Prestatorul se obliga
sa ofere, sa promita
si nu va determina un tert
acorda
sau
beneficii sau alte
consecinta, acesta nu va suferi, promite
din conducerea acestora sau tertilor,
membrilor
acorde, prin intermediul angajatilor,
in principal scopuri profesionale,
valoare sau invitatii care nu au
de
a
cadouri
sau
vacante si alte asemenea) angajatilor
avantaje (respectiv numerar,
evenimente
culturale,
concerte,
aflate in relatii stranse
cum ar fi evenimente sportive,
rudelor acestora si altor persoane
inclusiv
membrilor din conducerea achizitorului,

17 Clauza anticoruptie

sa

rezilieze unilateral,
similar acestora.
achizitorul are dreptul sa
clauze,
a
prezentei
incarcari
grave
17.2. In cazul unei
respectiv are dreptul
fara interventia instantelor judecatoresti,
contractul existent fara preaviz si

instantaneu,
de a sesiza organele competente potrivit legii.

18. Forfa major
de o autoritate competent.
asumate prin prezentul
18.1 Forta major este constatat
contractante de îndeplinirea obligaiilor
exonereaz
parile
18.2 Forfa major
în care aceasta acioneaz.
a prejudicia
dar fr
contract, pe toat perioada
în perioada de aciune a forei majore,
va fi suspendat
contractului
18.3 Indeplinirea
la apariia acesteia.
drepturile ce li se cuveneau prilor pân
-
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18.4- Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri,
mod complet, producerea acesteia _i s

ia orice msuri

imediat _i îin

care îi slau la dispozitie în vederea limitärii

consecintelor.
18.5 - Partea contractant

care invoc

forta major

are obligaia

de a notifica celeilalte pri

încetarea cauzei

acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6 - Dac

forta major

acioneaz

sau se estimeaz

parte va avea dreptul s notifice celeilaltepri
pri

s poat pretindceleilalte

ca va aciona

o perioad

mai mare de 3 luni, fiecare

încetarea de drept a prezentului contract, fr

daune-interese.

19. Solufionarea litigiilor
19.1 Achizitorul _i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil,

directe, orice neînelegere
contractului.
19.2- Dac,

dup

ca vreuna din

sau disput

care se poate ivi între ei în cadrul sau in legtur

prin tratative

cu îndeplinirea

15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul _i prestatorul nu reu_esc s rezolve în

mod amiabil o divergen

contractual,

fiecare poate solicita ca disputa sä se soluioneze

Camera de Comert _i Industrie a României, fie de ctre instantele judectore_ti
20. Limba care guverneaz contractul
20.1- Limba care guverneaz contractul este

fie prin arbitraj la

din România.

limba român.

21. Comunicri
21.1

(1) Orice comunicare între pri,

referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie s

fie

transmis în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiteri, cât i în momentul primiri
21.2

Comunicrile

confirmrii

între pri

se pot face _i prin telefon, telegram,

telex, fax sa:i e-mail eu condiia

în seris a primirii comunicrii.

22.Clauza anticoruptie

22.1Prestatorul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita corptia si mita. in
sa promita sau sa
consecinta, acesta nu va suferi, promite sau acorda si nu va determina un tert sa otere,
beneficii sau alte
acorde, prin intermediul angajatilor, membrilor din conducerea acestora sau tertilor,
avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitatii care nu au in principal Scopuri profesionale,
si alte asemenea) angajatilor sau
cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale. vacante
relatii stranse
membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora si altor persoane aflate in

similar acestora.

ze, achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral,
instantaneu, contractul existent fara preaviz si fara interventia instantelor judecatoresti, respectiv are dreptul

22.2. In cazul unei incarcari grave a prezentei

de a sesiza organele competente potrivit legii.
23.Conflictul de interese
23.1 Prestatorul va lua toate msurile

compromite

executarea

obiectivä

necesare pentru a preveni sau stopa orice situatie care ar putea

_i impartial

a

prezentului

aprea în
politice ori de nationalitate, legturilor de

contract.

Conflictele de interese pot

rezultat al intereselor economice, afinittilor
conflict de interese aprut în
rudenie ori afinitate, sau al oricror alte legturi ori interese comune. Orice
în termen de 15 zile de la
executrii prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului,
mod

special

ca

timpul

aparitia acestuia.
ori pe cea a
23.2. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea s-i compromit independenta
afectarea
Achizitorul, fr
personalului su. In cazul în care Prestatorul nu-_i mentine independenta,
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r C d u r r

situatici de conflict de

dreptului
interese,

ca urmare a
obtine repararca prejudiciului cc i-a fost cauzat
contract.
cfect imediat a prczentului
putea decide încetarea de plin drept _i cu

acestuia de
va

a

24. Legea aplicabil

contractului

24.1 Contractul

fi

Prile

va

au

interpretat conform legilor din România.

înteles s

incheie

astazi, Q . . o o , prezentul

contract

în 2 (douá) rxemplarc,

cate

unul pentru fiecare parte.
PRESTATOR
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