
CONTRACT DE SERVICII

nr. ~~. din data de J'{:.'!.~~

Prezentele clauze generale sunt aplicabile contractelor de achizitie publica de servicii, atribuite de
autoritatile contractante in conformitate cu dispozinile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si a
celorlalte acte normative aprobate in aplicarea acesteia,
Art. 1. Partile
autoritatea contractanta DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE ~I TAXE LOCALE A

SECTORULUI1, BUCURE$TI,
Str. Plata Amzei Nr. 13, sector 1, Bucuresti, CP 010343
021.311.91.10/06/31 fax 021.312.72.40,
12293095,
RO 98 TREZ 24A5 4500 0203 030X Trezorerie sector 1,
Dna. TRASCAIANU Veronica-Adita, Director General, ~i Dnul. COCOTA
Salvim-Codrut, Director General Adjunct al Directiei Economice,

adresa sediului
telefon
cod fiscal
cont trezorerie
reprezentata prin

in calitate de Achizitor,
~i
operatorul economic SC TIGER SECURITY SERVICES SA
adresa sediului Bucurestl, str. Soldat Ghita Serban, nr 47 - 53, sector 3
telefon/fax 021.253.27.001 021.253.27.01
numar de inmatriculare J40/7680/2014, Cod Unic de Inregistrare R033326284
cont R067 TREZ 7005 069X XX01 1860 Trezoreria Mun. Bucuresti
reprezentat prin 01 Silviu Cosmin BAGIAC, Administrator
in calitate de Prestator , pe de alta parte.

Art. 2. Deilnitii
a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b) Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) Preta! contractului - pretul platibil Prestator ului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea inteqrala si corespunzatoare a tuturor obliqatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
f) torte majora - reprezinta un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractu lui si care face lrnposlbila
executarea ~i. respectiv, indeplinirea contractu lui; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.:
g) cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa
raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;
h) Zile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile iucratoare:
I) An - 365 de zile.
Art. 3. Interpretare
1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural ~i viceversa, acolo unde acest lucru este perm is de context.
2. Termenul "zi" - zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare. La
calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau actiune, data la care
se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare. Termenul exprimat in zile incepe
sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului ~i se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile
a termenului. Termenul exprimat in luni sau ani incepe sa curqa la inceputul primei ore a primei zile a
termenului ~i se incheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an
corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul; daca, in cazul termenului exprimat in luni sau
ani, in luna in care se incheie termenul nu exista 0 zi corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga
termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective.

Oaca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este 0 zi de sarbatoare leqala, durninica sau
sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare
3. Clauzele ~i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.
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Art. 4. Obiectul contractului
1. Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de paz3 ~i protectle la centrele de incasare din: Str.
Pajurei nr. 13 (1 post) ~i Calea Grivitei nr. 208 (1 post) in perioada/perioadele convenite .~i in
conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract.
2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate in
intervalul orar al Achizitorului luni, marti, joi, vineri 8.00-17.00, miercuri 8.00-19.00.

Nr zile la Nr
Nr zile la

Nr
Luna

11 0 re
posturi la N r ore

9 ore
postu ri la Nr ore

11 0 re 9 ore
mai 2021 5 2 110 15 2 270
Total 110 270

Total general ore estimate 380

3. Nurnarul de ore se catculeaza lunar, acesta poate suferi modiflcarl conform actelor legislative emise
si/sau de numarul de aqenti de paza necesari.

Art. 5. Preful contractului
1. Pretul contractului pentru luna iunie 2021, este de 6.828,60 lei tara TVA la care se adauga 1.297,43 lei
TVA 19%, rezultand valoarea finala de 8.126,03 lei.
2. Tariful unitar al serviciilor, este de 17,97 lei/ora fara TVA, la care se adauqa 3,41 lei/ora TVA 19%,
rezultand valoarea finala de 21,38 lei/ora

Art. 6. Durata contractului
1. Durata prezentului contract este de pana la data de 30.06.2021.

Art. 7. Executarea contractului
1. Executarea contractu lui incepe la data de 01.06.2021.

Art. 8. Documentele contractului
1. - Documentele contractului sunt:

a) Detalii tehnice obligatorii ~i minimale stabilite prin Referat nr. 511/28.05.2021
b) Comanda din SEAP;
c) acte aditionale, daca exista;
d) anexe la contract.

Art. 9. Obligafiile Prestatorului
1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele, performanjele ~i in conformitate cu prevederile .
impuse de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ~i protectia persoanelor, cu
rnodilicariie ~i comptetarile ulterioare, asiqurand securitatea deplina a persoanelor si a obiectivelor pazite,
ordinea sl linistea in perimetrul acestora.
2. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de ~i pentru contract, in
rnasura in care necesitatea asiqurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.
3. Prestatorul se obliga sa asigure intocmirea gratuita a planurilor de paza pentru obiectivele autoritati'
contractante, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului contract si, sa asigure
cooperararea cu organele de politie in vederea avizarii acestora.
4. Prestatorul se obliga sa asigure deschiderea ~i inchiderea obiectivelor, totodata pastrand
confioentialitatea codurilor de acces.
5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu programul de lucru al
Achizitorului. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor ~i metodelor de prestare
utilizate, cat ~i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
6. Prestatorul se obliga sa asigure personalului de paza materia lui defensiv necesar !?i legal precum !?i
tinuta de serviciu si protectie corespunzatoare anotimpului.
7. Prestatorul se obliga sa asigure interventia rapida ~i la timp pentru eliminarea oricaror stari infractionale
ce ar duce la punerea in pericol a integritatii fizice a personalului Achizitorului cit si a obiectivului si, sa ia
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rnasuri de limitare a pagubelor in cazul producerii unor evenimente, pana la sosirea forte lor de interventie
specializate (pontie, pompieri, etc).
8. Prestatorul se obliga sa raspunda in totalitate pentru pagubele cauzate Achizitorului, ca urmare a unei
stari infractionale (sustrageri, furturi, spargeri ~i altele de acest gen) conslatale in timpul executarii
serviciului,
9. Prestatorul se obliga sa restituie bunurile de orice fel care fac obiectul sustragerilor, furturilor, etc ~i care
sunt descoperite si recuperate de catre persona lui de paza. Restituirea se face pe baza de proces verbal.
10. Prestatorul are obliga!ia sa asigure instruirea pe linie de securitate si sanatate in rnunca precum ~i pe
linia apararii impotriva in~endiilor a personalului care presteaza servlciul de paza, tinano cont de specificul
activita!ii Achizitorului. In cazul producerii unui accident de munca, Prestatorul se va inregistra cu
evenimentul respectiv, iar din comisia de cercetare a accidentului va face parte si un reprezentant al
Achizitorului.
11. Prestatorul se obliga sa transmits factura, reprezentand contravaloarea serviciitor prestate pe luna
anterioara, la registratura generala a Achizitorului, fara a depasi data de 15 ale lunii.
12. Prestatorul se obliga sa despaqubeasca Achizitorul impotriva oricaror:

a) reclarnatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile folosite pentru sau
in legatura cu serviciile prestate; si

b) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 0
astfel de Incalcare rezulta din respectarea solicitarilor formulate de catre Achizitor.

Art. 10. Obligalii1e Achizitorului
1. Achizitorul se obliga sa receptioneze. potrivit art. 13 punctul 1, serviciile prestate in termenul convenit.
2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre Prestator pentru servicute prestate in luna anterioara. de la
articolul bugetar 20.30.30 .Alte cheltuieli cu bunuri si servicii", in term en de 30 zile de la data inreqistrari'
facturii la Registratura Generala a DGITL S1. In situatii exceptionale (neaprobarea bugetului de cheltuieli,
lipsa creditelor bugetare, etc.) termenul de plata al facturilor inregistrate la Registratura D.G.I.T.L. a
Sectorului 1, este de 60 zile de la data Inreqistrarii acestora la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1,
conform dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 72/2013 cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile
exceptionale vor fi notificate de catre Achizitor printr-o notificare scrisa Prestatorului in termen de 30 de zile
de la data inregistrarii facturilor la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1.
3. Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 40 zile de la data inregistrarii facturii la Registratura
Generala a DGITL S1, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce Achizitorul
onoreaza factura, Prestatorul va relua prestarea serviciilor in termen de 1 zi.
4. Achizitorul se obliga sa puna la dtspozltla Prestatorului orice facilitati ~i/sau inforrnatii pe care acesta le-a
cerut in propunerea tehnica ~i pe care Ie considera necesare indeplinirii contractului.
5. Achizitorul se obliga sa anunte reprezentantul legal al Prestatorului orice paguba lmputabita Prestator
ului. in cazul in care evenimentul nu se solutioneaza amiabil, Achizitorul anunta organele de ooutte ~i de
cercetare.

Art. 11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabi/a a obligaJiilor
1. in cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reu~e~te sa-~i execute obliqatiile asumate prin
contract si Caietul de sarcini, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalltati,
o surna echivalenta cu 0 cota procentuala de 10% din valoarea lunara a contractului daca prestatorul
cumuleaza 5 ore de absente nemotivate. respectiv cu 0 cota de 20% din valoarea lunara a contractului
daca prestatorul cumuleaza mai mull de 5 ore de absente nemotivate.
2. in cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 3 de zile de la expirarea perioadei
prevazute la art. 10 alin. (2), atunci acesta are obliqatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 1%
din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere.

Art. 12. Receptie $i verificari
1. Achizitorul, prin reprezentantii Serviciului Administrativ, are dreptul de a verifica modul de prestare a
serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din prezentul contract.

Art. 13. incepere, finalizare, tntsrzieri, sistare
1. Prestatorul are obliqatia de a incepe presta rea serviciilor in data de 01.06.2021.
2. in cazul in care Prestatorul sutera Intarzlerl datorate in exclusivitate Achizitorului, partile vor stabili de
comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului;

3

nitu_e
Text Box




3. Serviciile prestate in baza contractu lui sau, caca este cazul, oricare taza a acestora prevazuta a fi
terminate lntr-o perloada stabilita in programul de lucru trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarf serviciilor.
4. Daca pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu poate respecta programul de lucru, acesta are
obligalia de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului.
5. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de executie, orice lntarzlere
in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitatl Prestatorului.
6. Daca pe parcursul indeplinirii contractului apar situatii ce nu au putut fi avute in vedere la incheierea
acestuia, partile de comun acord, pot modifica prin act aditional data/perioadele de prestare asumate.

Art. 14. incetarea, rezilierea contractului
1. incetarea prezentului contract poate avea loc in urmatoarele situatii;
a) prin acordul scris al partilor, inainte de termenul stabilit prin contract, in baza unor motive temeinic
justificate, cu conditia lnstiintarf in scris cu cel putin 30 de zile inainte de data renuntarii,
b) la expirarea termenului;
c) prin rezilerea contractului pentru cauza de neexecutare;
d) prin aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract;
e) la data pronuntarii sentintei de deschidere a procedurii lnsotventetprocedurf simplificate a falimentului;
2. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cel mull 30 de zile de la
aparitia unor circurnstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului ~i care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa rnasura lncat indeplinirea contractu lui ar fi contrara interesului
public sau prevederilor legale in vigoare.
3. Rezilierea contractului i~i va produce efectele de drept in termen de 30 de zile de la notificarea partii in
culpa asupra intentiei de reziliere, daca in acest termen partea in culpa nu i~i Indeplineste obliqatiile
asumate prin contract.
4. (1) in cazul in care Achizitorul este notificat, de oricine este in drept sa 0 faca, cu privire la necesitatea
tncetarn contractului, acesta va notifica prestatorul in maxim 1 zi de la data primirii documentului cu privire
la necesitatea lncetani contractu lui.

(2) in acest caz Achizitorul are obliqatia de a plati, catre Prestator, partea din contract lndeplinita pana la
data indeplinirii termenului de denuntare.
5. Prestatorul poate rezilia prezentul contract daca Achizitorul nu i~i indeplineste obliqatia de plata catre
prestator a sumelor datorate acestuia, dupa expirarea termenului de 30 de zile de la data prevazuta la
clauza 11. 2.
6. Nerespectarea obliqatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-
interese.
7. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata Prestatorului,
fara nici 0 cornpensatie, daca acesta din urma da taliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Prestator. in acest caz, Prestatorul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita p~lna la data
denuntarll unilaterale a contractului.
8. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorulut dobandit anterior acesteia in
temeiul prezentului contract.
9. in cazul deschiderii procedurii insotventei impotriva prestatorului, Achizitorul i!?i rezerva dreptul de a
notifica administratorul judiciarllichidatorul cu privire la intentia de denuntare a prezentului contract; la data
expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea sotlcitarii Achizitorului de denuntare a contractului si
daca administratorul judiciarllichidatorul nu raspunde, contractu I se considera denuntat fara nicio alta
formalitate ~i fara nicio alta procedura [udiciara sau extrajudiciara. in acest caz, Prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a contractu lui in conditiile prezentului articol sau pana la data exprirnarii acordului de catre
administratorul judiciarllichidatorul cu privire la incetarea contractului.
10. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I in termenii prevazuti la art. 222 $i 223
din Legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice.

Art. 15. Ajustarea pretutui contractului
1. Pentru serviciile prestate, plalile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate la art. 5.
2. Pretul contractu lui poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru acoperirea costurilor salariale
raportate la salariul brut minim legal pe baza caruia s-a fundamentat prelul contractu lui sl/sau in cazul in
care au loc rnoditicari legislative sau au fost emise de catre autorttatile locale acte administrative care au ca
obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al carer efect se reflecta in
cresterea/dirninuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractu lui.
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3. in orice situatie, ajustarea pretului contractului nu trebuie sa conduca in niciun caz la lncalcarea
pragurilor valorice prevazute in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 16. Amendamente
1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circurnstante care lezeaza interesele comerciale
legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sau la aparitia unor acte
legislative ce trebuiesc puse in aplicare.
2. Achizitorul lsi rezerva dreptul de a reduce/suplimenta nurnarul de posturi de paza in functie de
necesitatile acestuia, instiintand in scris Prestatorul.
3. Comunicarea, cercetarea ~i inregistrarea unor eventuale accidente de rnunca se va face cu respectarea
Legii 319/2006 a securitatii ~i sanatatii in rnunca.

Art. 17. Cesiunea
1. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obliqatiile nascute ramanand in sarcina
partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

Art. 18. Forra majora si cazul fortuit
1. Forta majora este constatata de 0 autoritate cornpetenta,
2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obliqatiilor asumate prin prezentul contract,
pe teats perioada in care aceasta actioneaza,
3. lndepllnirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
4. Partea contractanta care invoca torts majora are obliqatia de a notifica celeilalte parli, in 48 ore, de la
producerea fortei majore ~i in mod complet, interventia acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la
dispozijie in vederea limitarii consecintelor.
5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actions 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
6. In situatii exception ale (neaprobarea bugetului de cheltuieli, lipsa creditelor bugetare, etc.) termenul de
plata al facturilor inregistrate la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1, este de 60 zile de la data tnreqistrarii
acestora la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1, conform dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 72/2013
cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile exceptionale vor fi notificate de catre Achizitor printr-o
notificare scrisa Prestatorului in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturilor la Registratura
D.G.I.T.L. a Sectorului 1.

Art. 19. Solutioneree Jitigii/or
1. Achizitorul ~i Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice netnteleqere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractu lui.
2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul ~i furnizorul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil 0 diverqenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatoresti din Romania.

Art. 20. Limba care guverneaza contractul
1. - Limba care guverneaza contractu I este limba romans.

Art. 21. Cornunicarl
1. Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.
2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul primirii.
3. Cornunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirrnarii in scris a primirii
cornunlcarii.

Art. 22. Prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Partile se angajeaza sa respecte dispozitiile Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European si
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor), denumit in continuare Regulamentul (EU) 2016/679.
2. In scopul asigurarii respectarii prevederilor punctului 2, partile dispun masuri specifice pentru asigurarea
respectarii dispozitiilor art. 25 din Regulamentul (EU) 2016/679.

5

nitu_e
Text Box




3. Orice incalcare a securitatii datelor cu caracter personal care priveste datele prelucrate in temeiul
prezentului contract este notlficata de indata de catre prestator, achizitorului in termen de maxim 24 ore de
la data constatarii.

Art. 23. Legea aplicabila contractului
1. - Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au lnteles sa incheie astazi, ~(~t~rezentul contract in doua exemplare, a cate 6 file, cate unul
pentru fiecare parte.

D.G.I.T.L. Sector 1 SC TIGER SECURITY

(ADMINI
~AGIAC .

DIRECTOR GENERw:s'I'/.2)~
TRASCAI

DIRECTOR GENERAL A.~~~~.J1~
AL DIRECTIEI ECONO

COCOTA Salvim-Ccdrut
Ct)

SEF SERVICIU
SERVI~CJURID~

~i SOLUTIONA CO~TATII

IACOB ttl/
SEFi SERVICIU

SERVICIUJ CONT ABILIT ATE
~j ACHIZIT~~BLICE

CHI~...J"ela

SEF SERVICIU
SERVICIUL ADMINISTRATIV

Certlficat in privinta realitatii
regularit~~i $i Icgalit~tii

NITA Elena

/1ntt£-
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