
Contract de servicii

Nr.l!.~ din data dee#'.:t(¥./~;;.

Prezentele clauze generale sunt aplicabile contractelor de achizitie publica de servicii, atribuite de
autoritatile contractante in conformitate cu dispozftiile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice ~i a
celorlalte acte normative aprobate in aplicarea acesteia.

Art. 1Parti1e
Autoritatea contractanta DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE !?I TAXE LOCALE A

SECTORULUI 1, 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-Ad ita, Director General ~i 01. COCOT A
Salvim-Codrut, Director General Adjunct al Oirectiei Economice,

adresa sediului
telefon
cod fiscal
cont trezorerie
reprezentata prin

in calitate de Achizitor.
~i
operatorul economic
adresa sediului

S.C. CORAL CLEAN SERV S.R.L.
Str. Acvilei nr. 12A, Sat Rosu, Com una Chiajna, Judetul IIfov, CP
077042

telefon/fax 0723.303.8791/ 031.417.71.00
numar de inmatriculare J 23 I 1732 I 2011 cod fiscal 28727328
cont RO 60 TREZ 4215 069X XXOO7071 Trezorerie IIfov
reprezentat prin 01 POPA lonel, Administrator in calitate de Prestator, pe de alta parte,
au convenit incheierea prezentului contract de furnizare, in urrnatoarele conditii:

Art. 2. Oefinitii
1. Tnprezentul contract urrnatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b) Achizitor $; Prestator - partite contractante, asa cum sunt acestea numite In prezentul contract;
c) Pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea lnteqrala si corespunzatoare a tuturor obliqatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
f) Foti« majora - reprezinta un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
qreselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul Incheierii contractului $i care
face imposibila executa rea si, respectiv, Indeplinirea contractului; sun! considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundati' sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.:
g) Caz fortuit - cauza generala care lnlatura caracterul penal al faptei in cazul In care 0
imprejurare lrnprevizibila, care deviaza directia ~i rezultatul firesc al faptei initiale a omului
h) Zile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare;
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 si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2. Termenul "zl" - 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 in cepe sa curga la Inceputul prirnei ore a primei zile a termenului ~i se incheie la
expirarea ultimei ore a zilei care reprezlnta 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
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care se incheie termenul nu exista 0 zi corespunzatoare zilei Tn care a inceput sa curga termenul,
termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective.
Daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este 0 zi de sarbatoare legala, durninica
sau samoata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urrnatoarei zile lucratoare
3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la Tntregul contract.

Art. 4. Obiectul $; pretu! contractului
1. Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de curatenie la sediile autoritatii contractante din Str.
Plata Amzei, nr. 13, Calea Grivitei nr. 208 si str. Pajura nr. 13 pe 0 suprafata de 2.700 mp Tn
perioada/perioadele convenite ~i in conformitate cu obliqatiile asumate prin prezentul contract.
2. Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului.
3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, este de
12.717,00 lei/luna fara TVA la care se adauqa 2.416,23 leilluna TVA 19% rezultand valoarea
finala de 15.133,23 leilluna. Valoarea contractului pentru anul 2021 este de 76.302,00 lei fara
TVA la care se adauqa 14.497,38 lei TVA, rezultand valoarea finala de 90.799,38 lei.

Art. 5. Durata contrectului
1. Durata prezentului contract este de pana la 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire 4 luni in
2022.

Art. 6. Documente/e contractului
1. Documentele contractului sunt:

a) Detalii tehnice obligatorii si minimale stabilite prin Referatul/Caietul de sarcini nr.
347/06.04.2021 ;

b) Propunerea tehnico economica;
c) alte anexe.

Art. 7. Obligatiile principa/e ale Prestetorului
1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in
perioada/perioadele convenite !?iin conformitate cu obliqatiile asumate prin prezentul contract.
2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau pertormantele solicitate prin
Caietul de sarcini, anexa la contract, asiqurand.

a) curatenie de tntretinere zilnica;
b) curatenie saptarnanala:
c) curatenie trimestriala;

3. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu programul de lucru al
Achizitorului.
4. Prestatorul se obliga sa asigure toate echipamentele ~i materialele consumabile pentru
prestarea serviciului, asa cum au fost mention ate in specificatiile tehnice din Caietul de sarcini.
5. Prestatorul se obliga sa asigure echipament de lucru adecvat precum si instruirea personalului
de executie in numar de 5 persoane.
6. Prestatorul se obliga sa lntreprinda toate diligentele pentru prevenirea accidentelor din cauza
podelelor ude.
7. Prestatorul are obliqatia sa asigure instruirea pe linie de securitate si sanatate in rnunca
precum ~i pe linia apararii impotriva incendiilor, a pers~nalului care presteaza serviciul de
curatenie, tlnand cont de specificul activitatii achizitorului. In cazul producerii unui accident de
rnunca, Prestatorul se va inregistra cu evenimentul respectiv, iar din comisia de cercetare a
accidentului va face parte si un reprezentant al Achizitorului.
8. Prestatorul se obliga sa despaqubeasca Achizitorul lmpotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justine. ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
tntelectuala (brevete, nume, rnarci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care 0 astfel de Incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre
Achizitor.
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Art. 8. Obligatiile principale ale Achizitorului
1. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prest ate
de la articolul bugetar 20.01.30-Alte bunuri si servicii epntru intretinere si functionare.
2. Achizitorul se obliga sa verifice calitatea serviciilor prestate pe tot parcursul timpului de
executie, prin reprezentantii Serviciului Administrativ.
3. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor in term en de 30 zile de la data tnreqlstrarii
facturii la Registratura Generala a DG ITL S 1.
4. 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 lnreqistrarf acestora la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1, conform dispozitiilor art.
7 alin. 1 din Legea nr. 7212013 cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile exceptionale vor
fi notificate de catre Achizitor printr-o notificare scrisa Prestatorului in termen de maxim 30 de zile
de la data inregistrarii facturilor la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1.
5. Daca Achizitorul nu onoreaza factura in termen de 40 de zile de la expirarea perioadei de la
alin. (3), Prestatorul are dreptul de a sista presta rea serviciilor. Imediat ce Achizitorul onoreaza
factura, Prestatorul va relua prestarea serviciilor in termen de 1 zi lucratoare.
6. Achizitorul are obliqatia de a instrui personalul care presteaza serviciile de curatenie, privind
activitatile specifice ale institutiei, riscurile pentru securitate si sanatate in rnunca, precum $i
masurile $i activitatile de prevenire $i protectie implementate in cadrul institutiei.

Art. 9. Senctiuni pentru neindeplinirea culpabi/a a obliqetiilor
1. in cazul in care, din vina sa exctusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate
prin contract altele decat cele de la pet. 2 si 3, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce ca
penalitati. 0 surna echivalenta cu 1% pentru fiecare zi de intarziere din valoarea lunara a
contractului pana la solutionarea deficientelor.
2. in cazul in care prestatorul va insuma 3 zile /luna absente, Achizitorul are dreptul de a deduce
ca penalitati, 0 sum a echivalenta cu 10% din valoarea lunara a contractului.
3. in cazul in care prestatorul va alege reducerea numarut aqentilor de curatenie intr-o luna, fara
o notificare prealabila adresata cu cel putin 5 zile inainte, Achizitorul are dreptul de a deduce ca
penalitati, 0 suma echivalenta cu 20% din valoarea lunara a contractului pentru fiecare agent de
curatenie la care renunta in luna respectiva,
4. in cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 3 de zile de la expirarea
perioadei prevazute la art. 8 alin. (3) respectiv alin. (4), dupa caz, atunci acesta are obliqatia de a
plati, ca penalitati. 0 suma echivalenta cu 1% din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere.

Art. 10. Gerentie de buna executie a contractului
1. Garantia de buna executie a contractului, este de 5% din valoarea contractului, fara TVA, $i
se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de 0 lnstitutie de
credit din Romania sau din alt stat sau de 0 societate de asiqurari, in conditiile legii, §i devine
anexa la contract.
2. Prestatorul are obtiqatia de a deschide un cont la dispozitia Achizitorului, la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.
3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pot fi dispuse plati atat de catre Prestator,
cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat §i de unitatea
Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului in favoarea careia este constituita garantia
de buna executie.
4. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea Prestatorului.
5. Achizitorul are dreptul de a emile pretentii asupra qarantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, in limita prejudiciului
creat, in cazul in care contractantul nu i~i lndepllneste din culpa sa obligatiile asumate prin
contract.
6. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are
obliqatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat §i emitentului instrumentului de garantare,
precizand obliqatiile care nu au fost respectate, precum §i modul de calcul al prejudiciului.
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7. in situatia executarii qarantiei de buna execulie, partial sau total, contractantul are obtiqatia de
a reintregi garantia in cauza raportat la restul rarnas de executat..
8. Garantia de buna executie se ellbereaza/restitule in cel mult 14 zile de la data lncetarii
perioadei pentru care s-a incheiaVprelungit prezentul contract, daca Achizitorul nu a ridicat p~ma
la acea data pretentii asupra ei.

Art. 11. Alte responssbttttin! ale Prestatorului
1. (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalafiile, echipamentele $i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in timpul programului de lucru
convenit de ambele parti. Totodata, este raspunzator atat de siquranta tuturor operatiunilor !?i
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.

Art. 12. Alte responsebllitsti ale Achizitorului
1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/sau lntorrnatii pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care Ie eonsidera necesare pentru indeplinirea
eontractului.

Art. 13. Receptie si veriticsri
1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnica respeetiv din caietul de sarcini.
2. Verificarile vor fi efeetuate de catre Achizitor prin reprezentantii Serviciului Administrativ, Tn
conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Art. 14. incepere, finalizare, interzieri, sistare
1. (1) Prestatorul are obliqatia de a incepe presta rea serviciilor la data de 01.07.2021.

(2) in cazul in care Prestatorul sutera lntarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partite vor
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora
prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita. trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) in cazul in care:
i) orice motive de Tntarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului, sau
ii) alte circurnstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea
contractului de catre Prestator,

tndreptatesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei
faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare $i vor semna un
act aditional.
3. Oaca pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respects programul de lucru, acesta
are obliqatia de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modifiearea datei/perioadelor de
prestare asumate se face eu acordul partilor, prin act aditional.
4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de executie, orice
Intarziere in Tndeplinirea eontractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.
5. 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. 15. incetarea contractului
1. fncetarea prezentului contract poate avea loc in urrnatoarele situatii:
a) prin acordul scris al partilor, inainte de termenul stabilit prin contract, in baza unor motive
temeinic justificate, cu conoitia in$tiintarii in scris cu eel putin 30 de zile inainte de data renuntarii;
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b) la expirarea termenului;
c) prin rezilerea contractului pentru cauza de neexecutare;
d) prin aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executa rea prezentului contract;
e) la data pronuntarf sentintel de deschidere a procedurii insolventei/procedurii simplificate a
falimentului;
2. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cel mult 30 de zile
de la aparltia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi
contrara interesului public sau prevederilor legale in vigoare.
3. Rezilierea contractului i$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 Isi lndepttneste
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 tncetaru contractului, acesta va notifica prestatorul in maxim 1 zi de la data primirii
documentului cu privire la necesitatea lncetarii contractului.

(2) in acest caz Achizitorul are obliqatia de a plati, catre Prestator, partea din contract
indeplinita p~mala data indeplinirii termenului de denuntare.
5. Prestatorul poate rezilia prezentul contract daca Achizitorul nu i$i indeplineste obliqatia de plata
catre prestator a sumelor datorate acestuia, dupa expirarea termenului de 30 de zile de la data
prevazuta la art. 4 alin.(3).
6. Nerespectarea obliqatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil ~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractu I de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.
7. Achizitorul i$i rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare sensa adresata
Prestatorului, fara nici 0 cornpensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptulla actiune sau despagubire pentru Prestator. In
acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
8. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobandit anterior
acesteia in temeiul prezentului contract.
9. in cazul deschiderii procedurii insolventei 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 solicitarf Achizitorului de
denuntare a contractului ~i daca administratorul judiciarllichidatorul nu raspunde, contractu I se
considers denuntat fara nicio alta formalitate $i f~r~ nicio alta procedura judiciara sau
extrajudiciara, In acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract lndeplioita pan~ la data denuntarii unilaterale a contractului in conditiile
prezentului articol sau pana la data expnmaru acordului de catre administratorul
judiciarllichidatorul cu privire la incetarea contractului.
10. Achizitorul i~1 rczerva dreptul de a denunta unilateral contractul in termenii prevazuf la art.
222 si 223 din Legea nr. 98/2006 privind achizltiile publice.

Art. 16. Ajustarea pretului contrectului
1. Pentru serviciile prestate, plalile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate la art. 4
alin.(3).
2. Pretul contractului poate fi ajustat doar in rnasura strict necesara pentru acoperirea costurilor
salariale raportate la salariul brut minim legal pe baza caruia s-a fundamentat pretul contractului
si/sau in cazul in care au loc rnoditicari legislative sau au fast emise de catre autoritatile locale
acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite locale al carer efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-
a fundamentat pretul contractului.
3. in orice situatie, ajustarea pretului contractului nu trebuie sa conduca in niciun caz la

lncatcacea pragurilor valorice prevazute in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

nitu_e
Text Box


nitu_e
Text Box




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

Art. 18. Forte majora si cazul fortuit
1. Forta majora este constatata de 0 autoritate cornpetenta.
2. Forta majora exonereaza partite contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
3. indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forte; majore, dar tara 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 parti, in 48 de
ore, produce rea acesteia $i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
5. Partea contractanta care invoca forta majora are obliqatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
6. Daca forta majora actioneaza sau se estirneaza C8 va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
7. 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 tnreqistrarf 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. Sotutioneree litigiilor
1. Achizitorul $i Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale arniabila, prin
tratative directe, orice neinteleqere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.
2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta 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 contractul este limba romana.

Art. 21. Comunicsri
1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transrnisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat $i in momentul
primirii.
2. Cornunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarf in scris
a primirii cornunicarii.

Art. 22. Pre/ucrarea date/or 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 specitice pentru
asigurarea respectarii dispozitiilor art. 25 din Regulamentul (EU) 2016/679.
3. Orice incalcare a securitatil datelor cu caracter personal care priveste datele prelucrate in
temeiul prezentului contract este notificata de tndata de catre prestator, achizitorului in termen de
maxim 24 ore de la data constatarii.

nitu_e
Text Box


nitu_e
Text Box




Art. 23. Legea ap/icabiJa contractului
1. Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au lnteles sa incheie azi .!.~:~.~~/(...prezentul contract in 2 (doua) exemplare,
a cate 6 file, cate unul pentru fiecare parte.

"\\,;-,~~2:l·D.G.I.T.L. S ~.~"""", 0 S.C. CORAL CLEAN SERV S.R.L.
DIRECTOR ''AL ~ ~ ADMINISTRATOR

TRASCAI 'ca'-

SEF SERVICIU
SERVICIUL CONTABILITATE

~j ACHIZITII PUBL'1lV
CHITU Daniela . ~

SEF SERVICIU
SERVICIUL DMINISTRA TIV
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