
nr.
CONTIIACT DE SEITVICII
srq { da }C,ta 2G.oQ, ,(-

in temeiul O.U.G. nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizilie publici, a

contractelor de concesiune de lucrlri publice gi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificirile gi completlrile ulterioare, s-a incheiat prezentul conkact de servicii, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA socrar-A A MUNICIPIULUI PITE$TI, cu sediul in Pitegti, str.

I.C. Brdtianu, nr.56, telefon/fax 0372030420, cod fiscal 27302116, cont
R048TRE224A685050200,l30X, deschis la Trezoreria Municipiului Piteqti, reprez-entata prin
domnul I )irector Executiv, in calitate de achizitor pe de o parte

9i

SC Bidepa Grup S.R.L Bucuresti, Sucursala Pitesti, cu sediul in Pitesti, str. Givenii, nr.39, jud.
Argeq qi sediul social in Bucuregti, Sector 1, Str. Mihdileni, Nr.22-24, numir Registrul Comertului
J40/435912010, CUI RO 26841147, cont RO36TREZ7015069XXX01 1095 deschis la Trezoreria
Municipiului Bucurepti, reprezentata prin domnul - Director, in calitate de
prestator, pe de alt5 parte.

Art.2. Delinifii
2.1. - in prezentul contract urm5torii termeni vor fi interpretati astfel:
a. IGPR - Inspectoratul General al Poliliei Romdne
b. conlract - reprezintd prezentul contract 9i anexa la acesta.

c. achiTilor si prestator - pe4ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract:
d. prelul contractului - prelul pldtibil prestatorului de cAtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
e. servicii - activitd{i a ceror prestare fac obiectul contractului;

f. forlu majord - un eveniment mai presus de controlul pi{ilor, care nu se datoreazi gregelii sautinei
acestora, care nu putea fi prevAzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibiln
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente; rdzboaie,

revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii aparute ca urmare a unei

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativd. Nu este considerat forfi majord un

eveniment asemenea celor de mai sus care IErd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obligaliilor uneia din pirfi:
g. zi - zi caLendaristicd; an - 365 de zile.

Lrt.3. Inlerprelare
3.1, - In preientul contract, cu excepJia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural qi vice versa acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristicc dacd nu se

specificd in mod diferit.

A,rl.4. Obieclut contract ul ui
4.1. Obiectul contractului il constituie prestarea calificatd de servicii de pazi, monitorizare $i

intervenlie, transport volori, inlrelinere Si reparalii sistem de supraveghere video. in perioadcle

convenite gi in conformitatc cu obligaliile asumate prin prezentul contract'

4.2. - Irresiatorul se obligd sA presteze servicii de pazE cu un agent pe timp de zi, la sediul Direcliei de

Asistenli Sociald a Municipiului Pitegti, situat in str. I.C. BrStianu ru.56, dupd cum urmeaza:

. I-uni, Marti, Miercuri: 08.00 - 16.30

. Joi: 08.00 - 19.00 i
o Vineri: 08.00-13.30 l\^



4.3. - Asigularca dc catre prestator a serviciilor de monitorizarc gi interven{ie prin echipajele de

intcrvcnlic rirpidd la obiectivele situate in:
- Str. I.C. Brdtianu, nr.56 - sediul D.A.S. Pitegti;
- Str. Justiliei, corpul B al Primiriei Municipiului Piteqti;
- str. Henri CoandE, nr.4 - Centrul de Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilitdli "$anse
pentru toli";
- B-dul N.Bdlcescu, PT 204 - "Addpostul de Urgen!5 pe timp de noapte";
- cartierul Gdvana III, bl.M5a, parter - Adipost de noapte 'Speranla'.

4.4. - Asigurarea de cdtre prestator a serviciilor de inso{ire transport valori intre sediul D.A.S.
Piteqti 9i Trezoreria Municipiului Pitegti.
4.5. - Asigurarea de cdtre prestator a serviciilor de intre(inere Ei repara(ii a sistemului de

supraveghere video, la sediul Direcliei de Asistenld Sociali a Municipiului Piteqti, situat in str. I.C.

Brdtianu nr.56.
4.6. - Achizitorul se obligd sd plSteascd prestatorului pre{ul convenit in prezentul contract pentru

serviciile preslate.

Arl.5.Pre1ul conlract ul u i
5.1. - Pre{ul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul serviciilor prestate, pletibil
prestatorului de cdtre achizitor este de :

- I 1 lei/ord fErd TVA x i 68 ore/lund = I 848 lei/luni fEri TVA pentru serviciile de pazd;

- 89.29 lei/luna/obiectiv {Erd TVA x 5 obiective :446.45 lei/lunI fErd TVA pentru serviciile

de monitorizare $i intervenlie;
- 50 lei/deplasare Iiri TVA pentru serviciile de insolire transport valori;
- 80.65 lei/luni fErn TVA pentru serviciile de intrelinere gi reparatii a sistemului de

supraveghere video
- 80.65 lei/luu[ pentru chiria aparaturii de alarmare.

5.2. - Valoarea totale a contractului este de 200461ei ftrn TVA (2505,75 lei4und x 8 luni) la care se

adaugl 4009,2 lei TVA.

Arl.6. D urotd contracl ul ui
6.1. - Prezentul contract se deruleazi de la data de 01.05.2016.
6.2. - Prezentul contract inceleazd sI produci efecte la data de 31.12.2016 in condiliile in care

achizitorul nu opteazd pentru prelungirea acestuia prin act adilional.
6.3. - Oricare dintre p[(ile contractante poate cere denun]area unilaterali a contractului cu respectarea

unui termen de preaviz scris de 30 de zile calendaristice, in cazul neexecutirii, executirii defectuoase

sau cu intdrziere a prezentelor clauze contractuale de oricare dintre pd(i. in notificarea scrisi se

menlioneazi qi clauzele a cdror incdlcare se invoca.

Art.1. Doc unrcntele conlract ului
7.1. - Documentele contractului sunt:
- oferta tehnicd gi oferta financiard;
- planul de pazi

Art-8. Obliga|iile princip e ale prestolorului
8.1. - Prestatorul se obligd sA presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract, in perioadele
convenite gi in conformitate cu obliga{iile asumate prin prezentul contract.
8.2. - Prestatorul se obligd se presteze serviciile, cu profesionalismul gi promptitudinea cuvenite
angajamentulni asumat gi in conformitate cu oferta tehnicd.
8.3. - Prestatorul se obligi sA despegubeascd achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamalii 9i acliuni in justilie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile iau
utilajele folosite pentru sau in legaturi cu serviciile achiziJionate, gi

b) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd, aferentc, care rezultl din

^ 
nerespectarea clauzelor contractuale.

8.4. - In vederea exercitirii serviciilor de pazd, prestatorul se obligd: 0

h



a) sii rcalizeze dispozitivul de pazd cu personal specializat, echipat in linuti specifici SC BIDEPA.
GRUP SRL, aprobat de IGPR 9i sd repartizeze agentul de pazi potivit clauzelor din contract,
b) sd asigure paza obiectivului conform consemnelor generale qi particulare prevdzute in planul de
pazi.
c) si asigure instruirea specificd a agentului de pazd pentru indeplinirea eficientd a atribuliilor de
serviciu;
d) sd conlucreze cu personalul beneficiarului pentru rezolvarea unor situalii deosebite ce pot aptuea;
e) si informeze in timp util qi ori de cdte ori este cazul, achizitorul, dc toate evenimentele produse in
timpul serviciului de pazn, precum gi de mdsurile luate;
f) sI instruiascd agentul de paz.i ca, bunurile sustrase din obiectivul pizit, descoperite de agentul de
pazd, sd fie predate beneficiarului, pe baze de proces-verbal, iar fEptuitorii sa fie deferili organelor de
polilie;
g) in caz de incendiu, imrndalii sau calamitili naturale, se iau misuri de anunlare de indati a

beneficiarului gi de salvare a persoanelor qi bunurilor, precum gi de limitare a efectelor accslor
evenimente;
h) sI doteze agentul de pazb cu mijloace tehnice de comunicare $i autoapdrare, in condiliile stabilile in
planul de pazd;
i) sd preia pe bazd de proces-verbal spaliile in care se afld valorile pdzite, incuiate, sigilate gi si le
predea in aceleaqi condilii;
j) sd lina legelura cu organele de polilie din zona pentru rezolvarea operativA a situa]iilor care necesitd
interventia acestora;
k) sd pistreze secretul profesional asupra datelor qi informaliilor de care a luat cunogtinld cu ocazia
indeplinirii sarcinilor de serviciu;
l) sd despdgubeascd beneficiarul in condiliile prevdzute de lege, dacd din cercetdrile efectuate de o
comisie mixtd prestator-beneficiar sau de cdtre organele abilitate, potrivit legii, se va dovedi vinovdliriL
prepugilor (salariaJilor) prestatorului, potrivit art.1349 alin.l 9i alin.2 - art.1357 9i urmltoarele din
Codul Civil - Legea nr.28712009, republicatS, cu modificirile gi completdrile ulterioare, in cazul
producerii unor pagube materiale prin sivdrgirea de infracjiuni. Plata prejudiciului se va face de cltre
prestator in baza procesului verbal incheiat de cetre o comisie mixti, semnat de reprezentanlii ambelor
pirfi sau pe bazd de titlu executoriu.
8.5. Pentru serviciile de intervenlie:
a) Echipele de intervenlie au obligatia de a identifica irnediat obiectivul, respectiv amplasarea, c6ilc de

acces qi locatia casieriei;
b) Vor tine permanent legdtura cu organele de pazd pentru luarea unor mlsuri de intervenlie gi

securitate;
c) Pe timp de zi, in caz de alarmare reald vor respecla sarcinile pe care le are agentul de pazh qi

impreunl cu acesta vor lua toate misurile de restabilire a ordinii gi eventual de re{inere a persoanelor
.l

ilpP:i?fi;i::Hi::ffi:i:1:i" interveniie se vor deplasa la obiectiv ei vor verinca integriratea ueilor

de la intrare gi ferestrele din fali qi lateral;

e) in situalia in care echipa de intervenJie identificd urme de violare a spaliului, va anunla imediat

persoanele de contact din cadrul D.A.S. Pitegti 9i impreund vor pAtrunde in unitate pentru a verifica

integritatea unitdlii;
I PanI h sosirea reprezentantului D.A.S. Pitegti, echipa de interveniie va pdzi obiectivul qi va reline

orice persoand suspecta care iese din obiectiv.
8.6. Avand in vedere ci in afara programului de lucru in casierie nu rdmdn valori, in aceasti localic vor

fi montate numai bulon 9i pedald de panicd.

8.7. Pentrr.r serviciile de mentenan{d:

a) prestatorul, pe perioada derulSrii contractului. va asigura funcJionalitatea echipamentelor la

standardele previzute de producdtor, va folosi doar piese de schimb originate sau echivalente, conlbrnr

standardclor de calilate prevdzute de [egislalia in vigoare:

b) Prestatorul sc obli[a sl acorde asistcnla tchnici, ori de cite ori este necesar, la solicitarca

achizitorului, printr-un iirnplu apel telefonic, sau prin deplasarea in caz de nccesitate la scrlitr in rcginr



t

c) Pcr1lru remedierea defectelor semnalate de beneficiar, prestatorul va remedia defecliunea in termen

de maxim 24 de ore, iar pentru piesele de schimb qi echipamentele inlocuite, se va acorda o garanlie de

24 de luni;
d) Prestatorul va asigura echipament la schimb, similar cu cel existent (defect), in cazul in care

repara{ia va dura mai mult de 24 de ore;
e) Timp de interventie de la semnalarea defecJiunii - in cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 2 ore;

f; presiatorul, Ia solicitarea achizitorului, va asigura reglSri, modificiri sau alte activitdli legate de

echipamente:
g) in caz de avarie, prestatorul se obligd, s6 in1ervin5 imediat pentru remedierea defecliunii;

8.8. toate chcltuielile ocazionate de prestarea serviciilor de mentenan{d, in afard de cele ocazionate de

inlocuirea echipamentelor, vor fi incluse in preJul lunar al serviciului de mentenanld, iar plata acestora

se va face pe baza facturii emise de preslator.

8.9. Reparaliile care necesitd inlocuirea echipamentelor defecte se vor face pe bazd de cornandd,

prestatoiul va prezenta un deviz privind costuf acestora gi va solicita aprobarea achizitorului. in cazti

in care prestatorul va livra aceste piese pe baza comenzii achizitorului, acestea se vor achita separat de

contracl.
8.10. in urma efectuirii verificdrilor periodice gi/sau a reparaliilor, prestatorul va intocmi un proccs

verbal in care va menfiona, dupd caz, urmltoarele informalii:
- data Ia care s-au fEcut verificdrile qi reparaliile;
- mentionarea defecliunilol
- piesele defecte, reparate;
- piesele de schimb folosite;

' 
- garanliile acordate lucririlor efectuate 9i garanliile eferente pieselor 9i subansamblelor inlocuite, care

se vor anexa procesului verbal.
8.11. Garanlia pentru reparatiile executate nu poate fi mai micd de 90 de zile, de la punerea in

funcliune; garanJia pentru piesele de schimb nu poate fi mai micd de 24 de luni'
8.12. Prestatorul este pe deplin responsabil atit de siguranta tuturor operaliunilor 9i metodelor utilizate

in prestarea activitdlii, cat gi de calificarea personalului propriu folosit pe durata contractului.

8.13. Pentru serviciile de insotire transport valori:
a) Prestatorul se oblig[ se presteze lunar serviciile de inso]ire a salariatului Direc]iei de Asistenld

Sociald a Muncipiului Pitegti care ridicn banii de la Trezoreria Muncipiului Piteqti, pe traseul

Trezorerie - D.A.S. Piteqti.
b) in situalia producerii unor pagube din vina personalului Bidepa, pe baza procesului verbal de

constatare intocmit dc comisia mixtd beneficiar-prestator, prejudiciul va fi supo(at de prestator, in
termenii contractuali convenili.
8.14. La expirarea contractului, intreg echipamentul de alarmare va fi reslituit SC BIDEPA GRUP

SRL.
8.15. - Prestatorul rdspunde, conform reglementdrilor legale, de pdstrarea confidentialitdfii de cltre toli
salarialii s[i, cu privire la orice informa]ii, date, acte gi/sau fapte care constituie secret de serviciu de

care vor lua cunogtinld, in timpul prestdrii serviciilor care fac obiectul prezentului contract in legdturd
cu activitatea D.A.S. Pitegti. Obtigatia de nedivulgare a secretului operaJiunilor se va extinde pe o
perioadd de 3 ani dupd incetarea contractului.

Art.9. Obligaqiile principde ale achizitorului
9.1. - Achizitorul se obligi:

a) sI informeze imediat prestatorul despre eventuale nereguli constatate in prestarea serviciului
de pazd gi sd solicite acestuia luarea de mdsuri corespunzetoare;

b) sd colaboreze cu prestatorul pentru punerea in aplicare a planului de pazd;
c) si asigure zona pdzild cu sistem de ilur.ninat sau ahe mijloace specifice necesare asigurarii

integrililii qi deplina proteclie a obiectivului;
d) sd sesizeze de indati organele de urmirire penal5 in cazul constatdrii unor infracliuni prin

care s-au adus pagube ;



. c) sA comunice .la dispeceratul prestatorului orice deficiente manifestate in excrcitarea
atribuliilor de serviciu gi in comportamentul agentului de pazi in maxim 48 de ore de la constalarea
acestora;

f) si anunte in timp util prestatorul asupra acJiunilor sau activitdlilor beneficiarului care implicd
mdsuri suplimentare de pazd fald de cele prevdzute in contract;

g) si desemneze persoane cu drept de control asupra modului de indeplinire a serviciului de
calre pcrsonalul de pazd, conform prevederilor planului de pazd. Persoanele desemnatc vor cf'ectua
controale numai in prezenla reprezentanlilor legali ai prestatorului;

h) si instruiascd agentul din obiectiv, ca la solicitarea acestuia persoanele care pitrund in
incinta obiectilului sd prezinte legitimatia sau alt act doveditor al apartenenlei sale la unitate;

i) si nu incheie contracte de munci cu angajalii prestatorului in perioada deruldrii prezenlului
contracl;
9.2. - Achizitorul se obligl sd pldteasc[ preful serviciilor cetre prestator, in termen de 20 de zile de la
primirea facturii.
9.3. - Dacd achizitorul nu onoreazi facturile in termen de l0 de zile de la expirarea terrnenului
prevdzut la punctul 9.2. atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor.

Art.l0. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligoliilor
10.1. - In cazul in care din vina sa exclusivd, prestatorul nu reu$e$te s[-gi indeplineascd obliga]iilc
asumale, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul total al contractului ca penalitdli, o sumi
echivalentd cu 0,1%o pe zi din preJul contractului, iar prestatorul are obligalia de a achita achizitorului
suma dedusd.
10.2. - in cazul in care achizitorul nri igi onoreazd obligaliile in termen de l0 de zile de la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.2. atunci acestuia ii revine obligalia de a pldti, ca penalitdli, o sumd
echivalentd cu 0.1%o pe zi din plata neefectuatd.
10.3. - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pdrli in mod
culpabil si repetat, dd dreptul pdrlii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde
plata de daune'-intere5e.
10.4. - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunJa la contract, printr-o notificare scrisd adresatd
prestatorului, fard nici o compensalie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condilia ca aceaste anulare
sI nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acJiune sau despdgubire pentru prestator in acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzetoare pentru partea din contract indeplinitd
pAni la data denunlerii unilaterale a contractului.

Clauze specifice r ,l

Arl.ll.Alte responsobilildli ale preslalorului .

11.1. -(l) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prev[zute in contract cu profesionalismul qi

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu oferta tehnici.
(2) Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, sA asigure resursele umane, materialele,
inslalaliile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de naturl provizorie, fie definitiv[, cerute de gi

pentru contract in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzuti in contract sau se poate

deduce in mod rezonabil din contract.
11.2. - Prestatorul cste rAspunzAtor atat de siguranla tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare

utilizate, cdt 9i de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
11.3. - Prestatorul se obligd se ia toate mdsurile corespunzdtoare in vederea prevenirii riscurilor
profesionale, protecliei senetelii $i securitelii personalului propriu, informdrii qi instruirii acestuia in

domeniul securitatii $i sandtdlii in munc[, elimindrii factorilor de risc gi accidentare, in conformitate cu

dispoziliile Legii securitelii ti sAnetelii in muncd nr.319/2006 cu modificirile 9i completdrile

ultcrioarc.
11.4. - in situalia producerii unui accident de muncl sau a unei imbolndviri profesionale, aceslea vor fi
cercctatc in comun dc citre rcprezentanJii ambelor parfi qi inregistrate in conformitate cu prevederilc

Legii nr.319/2006 gi ale Normelor Metodologice pri'r,ind comunicarea, cercetarea, inregistrarca,

raportarea gi eviden!a accidentelor de muncd de cAtre prestator.



I 1.4. - Prcstatorul se obligi sA reia prestarea serviciilor, in termen de I zi de la data la care achizitorul
igi onoreazd obligaliile de platd, in situalia in care prestarea serviciilor a fosl sistatd de cdtre prestator,

urmare a intArzierii de cdtre achizitor a onordrii unor obligalii de platd, care ii reveneau conform
prezentului contract.
I1.5. - Prestatorut se obligi sa suporte sancJiunile aplicate in urma controalelor organelor abilitate; in
situalia in care prestatorul este sanclionat in mod repetat, achizitorul poate denunla unilateral
contractul, caz in care, prestatorul are dreptul de a pretinde nurnai plata corespunzetoare pentru partea

din contract indeplinitd p6nd la data denunldrii unilaterale a contractului qi rimas[ incl neplatit5.
11.6. - Prestatorul se obligi si pldteasci despEgubiri Achizitorului, echivalente cu valoarea

prejudiciului produs, in cazul in care, in timpul deruldrii contractului, se constata sustrageri de buntrri

sau valori gi in urma cercetarilor efectuate de organele de poliJie, se constati vinovhtia agenlilor de

pazd: termenul de despdgubire este de maxim 30 de zile calendaristice de la data finalizErii cercetdrilor
efectuate de cltre organele de polilie.

Art.l 2 . Alte responsabilitdli ale achizitorului
12.1. - Achizitorul se obligi si pund la dispozilia prestatorului orice facilitili ;i/sau informalii pe care

acesta le-a cerut in oferta tehnici gi pe care le considerd necesare pentru indeplinirea contraclului.

Art.l3. fncepere, fi nalizare, intirzieri, sistare
13.1. - (1) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupi semnarca

contractului.
(2) in cazul in care prestatorul suferi intdrzieri gi/sau suportd costuri suplimentare, datorate in

exclusivitate achizitorului, pirfile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 9i
b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adduga la preful

contractului.
13.2, - (l) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de pi4i,
termen care se calculeazd de la data inceperii prestirii serviciilor.

(2) in cazul in care apar:
a) orice motive de int6rziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau
b) alte circumstante neobiqnuite, susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incdlcarea

contractului de catre prestator, prestatorul este indreptitit si solicite prelungirea perioadei de prestare a

serviciilor sau a oricdrei faze a acestora, pA4ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi

vor semna un act adiJional la contract.
13.3. - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectd perioadele de prestare, acesta

are obligalia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea perioadelor de prestare se

face cu acordul pi4ilor, prin act adilional.
13.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuiie, orice
intdrziere in indeplinirea contractului dI dreptul achizitorului de a solicita penalitili prestatorului.
13.5. - Pa4ile contractante se obligi sd-gi notifice reciproc orice modificare intervenitd in datele de
identificare ale acestora, prevdzute la arl.l din prezentul contract.
I3,6, - Modificarea sau completarea prezentului contract se va face numai cu acordul ambclor pirli,
incheindu-se in acest sens un act adilional.

Art.l4. Ajustarca prc{ului contractului
14.1. - Pentru serviciile prestate, plelile dalorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
oferta financiard, anexd la contract.
14.2. - Prelul contraclului este ferm.

Art./5. Cesiunca
l5.l - Prestatorul are obligalia de a nu transfera tolal sau pa(ial obligaliile sale asumate prin contract.

Art.l6. For{a majorl
16.1. - Forla n.rajori esle constatatA de o autoritate competente.
16.2. - Forla majord exonereazd p5nl;le contractante de indeplinirea obligaliilor asumalc prin prezcntul
contract, pe toati perioada in carc aceasla aclioneazd.



t(r.3. - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a forlei majore, dar thra a
prc.judicia drepturile ce li se cuveneau pdrJilor pdnd la aparilia acesteia.
16.4. - Partea contractanlA care invoci for[a majord are obligalia de a notifica celeilalte pe4i, imediat $i
ir.r rnod complet, producerea acesteia gi sI ia orice misuri care ii stau la dispozilie in vederea limiErii
consecinlelor.
16.5. - Partea contractantA care invocd forta majora are obligalia de a notifica celeilalte pe4i incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
16.6. - Daci fo(a majori acJioneazd sau se estimeaze ca va acliona o perioadi mai mare de 6 luni.
fiecarc parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pd4i incetarea de drept a prezentului contracl, Iiri ca
vreuna din pdrli si poati pretinddceleilalte daune-interese.

Art.l 7. Solutionarea litigiilor
17.1. - Achizitorul 9i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturi cu
indeplinirea contractului.
17.2. - Dacd, dupn 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul $i prestatorul nu reugesc sd

rezolvc in mod amiabil o divergenl5 contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze de
cdtre instanlele judecitoreqti din RomAnia.

Art.I8. Limba care guverncazl contractul
18,1. - Limba care guverneazd contractul este limba rom6nd.

Art.19. Comuniciri
19.f. - ( 1 ) Orice comunicare intre pdrli, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentril transmiterii, cAt gi in momentul
primirii.
19.2. - Comunicdrile intre pe4i se pot face qi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

Art.20. Legea oplicabild contractului
20.1. - Contractul va fi interpretat conform legilo_r din RomAnia.

Pd4ile au inleles sA incheie Z.Q p%?.8l.k.prezentul contract in 2 (doun) exemplare. c6te unul
pentru fiecare parte.
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