
Preambul 

CONTRACT DE SERVICII NR. 6835/23.05.2019 
(Nr. Contract Prestator - 23 din 23.05.2019) 

In temeiul Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice precum si a Hotararii nr. 395 din 2 iunie 2016, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru, 

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. creart- CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul 

in Mun. Bucuresti, Str. Piata Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sect. 1, Tel. 318.38.03/04, cod fiscal 4266901, cont nr. RO57 
TREZ 7012 1033 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat prin d-na Nicoleta Claudia Popa-Director 
, in calitate de Achizitor, pe de o parte, 
�i 

1.2. CPS SECURITY SERVICE SRL cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Strada Vulturilor nr. 98A, Unitate 
est, etaj 6, inregistrata la O:ficiul Registrului Comertului sub nr. J40/l 1616/2009, Cod unic de inregistrare: 
RO 26309930 avand contul RO52TREZ7035069XXX020868, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, 
reprezentata prin                                      , in calitate de Prestator, pe de alta parte, 

DEFINITII 
ln prezentul contract urmatorii termeni vor :fi interpretati astfel: 
a) Contract - prezentul contract �i toate anexele sale;
b) achizitor fi prestator - paJ1ile contractante, �a cum sunt acestea numite 'in prezentul contract;
c) pre/ul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, 'in baza contractului, pentru 1ndeplinirea integrala
�i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului;
e) forta majorii - reprezinta o 1mprejurare de origine extema, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila �i
inevitabila, care se afla 'in afara controlului oricarei piJ.rti, care nu se datoreaza gre�elii sau vinei acestora, �i care face
imposibila executarea �i, respectiv, 1ndep)jnirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundaµi sau orice alte catastrofe naturale, restrict.ii aparute ca urrnare a unei carantine, embargou,
enumerarea ne:fiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din piJ.rti;
t) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
g) conflict de interese - \'nsearnna orice eveniment influentand capacitatea prestatorului de a exprima o op1me
profesionala obiectiva �i impartiala, sau care 'ii 1mpiedica pe acesta, 1n orice moment, sa acorde prioritate intereselor
achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv tn legatura cu posibile contracte in viitor sau in
conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile
oricaror sub-contractanti, salariati �i experti actionand sub autoritatea �i controlul prestatorului;

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract consta in prestarea in folosul Achizitorului a serviciilor enumerate mai jos, conform 
anuntului de atribuire in SEAP/SICAP, propunerii tehnice si :financiare pentru serviciile de paza si a serviciilor de 
monitorizare si interventie rapida , anexei de calculatie servicii, anexate la adresa de inaintare nr. 130/17.05.2019 
transmisa de Prestator si inregistrata de Achizitor cu nr. 6618/17.05.2019, a caietului de sarcini nr. 4423/28.03.2019 si 
planului de paza aferent 

• Servicii de paza respectiv servicii integrate de securitate incepand cu data de 01.06.2019 si pana la data de
31.12.2019, zilnic, fara intrerupere pentru imobilul situat in Piata Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sect 1,
Bucuresti, inclusiv terenul aferent, tot obiectivul :fiind 1mprejmuit cu gard si prestarea serviciilor de paza
privind accesul pentru auroturisme si persoane auto

�
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• Servicii de monitorizare si interventie rapida subcontractate in prezentul contract de Prestator prin CALDO
PRIVAT SECURITY SRL incepand cu data de 01.06.2019 si pana la data de 31.12.2019, zilnic, fara
i'ntrerupere pentru imobilul si curtea interioara, situate in Piata Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sect. 1, Bucuresti.

2.2. Prestatorul va presta serviciile sus mentionate conform Legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile ulterioare . 

III. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

3.1. Valoarea serviciilor de paza ce se vor presta zilnic in folosul Achizitorului de catre Prestator pe o durata de 7 !uni 
in perioada 0l.06.2019 si pana la data de 31.12.2019 este de 87.312 lei fara TVA , respectiv suma de 103.901,28 Lei cu 
TVA, confonn graficului lunar final transmis de Prestator si anexat la propunerea tehnica si financiara pentru serviciile 
de paza comunicata prin adresa de inaintare transmisa de Prestator si inregistrata de Achizitor cu nr. 6618/17.05.2019. 
3.la. Pretul serviciilor de paza este de 17,00 Lei/h/agent/fara TV A inclus, calculat in functie de numarul de agenti si
respectiv numarul de ore prestate de catre acestia rezultand astfel suma indicata la art. 3.1, de mai sus. Pretul serviciilor
sus mentionate prestate in favoarea Achizitorului in zilele de sarbatoare legala stabilite de Legea nr. 53/24.01.2003,
privind Codul muncii, republicata si actualizata, va fi perceput corespunzator.
3.2 Valoarea totala a serviciilor de monitorizare si interventie rapida ce se vor presta in folosul Achizitorului sunt
subcontractate de catre Prestator prin CALDO PRJVAT SECURITY SRL pe o durata de 7 luni incepand cu data de
01.06.2019 si pana la data de 31.12.2019 este de 1.050 lei, fara TVA, respectiv suma de 1.249,50 lei cu TVA (suma
lunara de 150 lei fara TV A si 178,50 lei cu TV A/luna.
3.3. Pretul total al contractului respectiv serviciile de paza si serviciile de monitorizare si interventie rapida ce se vor
presta de catre Prestator in folosul Achizitorului, la sediul acestuia in perioada 01.06-31.12.2019 este de 88.362 lei, fara
TV, respectiv suma de 105.150, 78 lei cu TV A, conform calculatiei anexata la propunerea tehnica si financiara pentru
serviciile de paza si monitorizare si interventie rapida comunicata de Prestator prin adresa de inaintare si inregistrata de
Achizitor cu nr. 6618/17.05.2019 .Pretul este ferm pe toatii perioada acestuia �i nu se se actualizeaza decat in conditiile
!imitative prevazute de Lege.

• Total luna Iunie - servicii paza si monitorizare si interventie rapida - suma de 12.390 lei fara TVA respectiv
suma de 14.744,10 lei cu TVA;

• Total tuna Iulie - servicii paza si monitorizare si interventie rapida - suma de 12. 798 lei fara TV A ,respectiv
suma de 15.229,62 lei cu TVA;

• Total luna August - servicii paza si monitorizare si interventie rapida- suma de 12.798 lei fara TV A, respectiv
suma de 15.229,62 lei cu TV A ;

• Total luna Septembrie - servicii paza si monitorizare si interventie rapida - suma de 12.390 lei fara TVA,
respectiv suma de 14.744, 10 lei cu TVA;

• Total tuna Octombrie - servicii paza si monitorizare si interventie rapida - suma de 12.798 lei fara TVA,
respectiv suma de 15.229,62 lei cu TV A

• Total luna Noiembrie - servicii paza si monitorizare si interventie rapida - surna de 12.390 lei fara TVA,
respectiv suma de 14.744,10 lei cu TVA;

• Total tuna Decembrie - servicii paza si monitorizare si interventie rapida - suma de 12.798 lei fara TVA,
respectiv suma de 15.229,62 lei cu TV A.

3.4. Plata serviciilor sus mentionate prestate se va efectua de catre Achizitor lunar conform Rapoartelor de activitate 
intocmite de Prestator si avizate la zi de catre responsabilul desemnat de catre Achizitor dupa semnarea receptiei 
aferente, prin ordin de plata, in contul Prestatorului in tennen de maxim 60 zile calendaristice de la finalizarea 
serviciilor de paza precum si a serviciilor de monitorizare si interventie rapida, pentru tuna anterioara. 
3.5. In cazul in care Achizitorul nu achita facturile aferente in termen de maxim 60 de zile de la data prestarii serviciilor 

de catre Prestator din motive neimputabile cauzate de nevirarea fondurilor necesare de la ordonatorul principal de 
credite, Prestatorul nu are dreptul de a pretinde plata de daune-interese.Achizitorul va achita contravaloarea facturilor 
neachitate din motive neimputabile 1n termen de maxim 15 zile de la data virarii fondurilor cu aceasta destinatie. 

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract este valabil incepand cu data de 01.06.019 si pana la data de 31.12.2019 
4.2. Contractul se poate prelungi prin act aditional conform prevederilor legale. 
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V. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
5.1. Achizitorul in cadrul prezentului contract are urmatoarele obligatii :
a sa-1 remunereze pe Prestator pentru serviciile prestate stabilite de comun acord cu Achizitorul; 
b. sa creeze Prestatorului conditii corespunzatoare de lucru, cu respectarea normelor de protectia muncii;
c. sa furnizeze Prestatorului toate informatiile necesare in vederea realizarii serviciilor ce se constituie obiect al
prezentului contract;
d. sa achite la termenul stabilit preµil serviciilor prestate, conform art. ID, sus mentionat;

5.2. Prestatorul, in cadrul prezentului contract, se obliga : 
a. sa execute in folosul Achizitorului la sediul acestuia serviciile enumerate mai jos zilnic, fara intrerupere, incepand cu
data de 01.06.2019 si pana la data de 31.12.2019, conform anuntului de atribuire in SEAP, propunerilor tehnice si
financiare afrente serviciilo de paza si de monitorizare si interventie rapida comunicate de Prestator prin adresa de
inaintare nr. 130/17.05.2019 si inregistrata de Achizitor cu nr. 6618/17.05.2019, caietului de sarcini
nr. 4423/28.03.2019 si planului de paza aferent, respectiv :

• Servicii de paza (cod CPV- 79713000-5) servicii integrate de securitate incepand cu data de 01.06.2019 si pana
la data de 31.12.2019, zilnic, fara i'ntrerupere la imobilul situat in Piata Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sect. 1,
Bucuresti, inclusiv pentru terenul aferent acestuia/curtea interioara, tot obiectivul fiind fmprejmuit cu gard
precum si prestarea serviciilor de paza privind accesul pentru autoturisme si persoane autorizate/neautorizate
pe portile institutiei ;

• Servicii de monitorizare si interventie rapida subcontractate in prezentul contract de Prestator prin CALDO
PRNAT SECURITY SRL incepand cu data de 01.06.2019 si pana la data de 31.12.2019, zilnic, rara

fotrerupere pentru imobilul si curtea interioara, situat in Piata Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sect. 1, Bucuresti.
b. sa execute serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat in
conformitate cu propunerea sa tehnica;
c. sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materiale, echipamentele si orice alte asemenea, fie
de natura provizorie, fie definitiva cerute prin contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta
in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract;
d. este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor fn conformitate conform prezentului act.Totodata, este
raspunzator atiit de siguranta tuturor operatiunilor �i metodelor de prestare utilizate, cat �i de calificarea personalului
folosit pe toata durata contractului.
e. sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul act, fara sa obtina in prealabil, acordul scris al
Achizitorului .
f. sa aiba personalul angajat asigurat in domeniul securitatii �i protectiei muncii precum �i in dorneniul medicinii
muncii pe toata durata prezentului contract.
g. aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract sau a angajarii de catre Prestator a
unor subcontractanti pentru desfa�urarea serviciilor de monitorizare si interventie rapida nu va elibera Prestatorul de
niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.
h. Prestatorul este pe deplin responsabil de siguranta tuturor operatiunilor �i metodelor de prestare utilizate, cat �i de
calificarea personalului folosit pe toatii durata contractului.
i. Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Prestator pentru modul in care indepline�te partea sa din contract.
j. in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti, Prestatorul are
obligatia de a prelua partea / partile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a t'nlocui acest subcontractant
cu un nou subcontractant
k. Prestatorul se obligii sa cesioneze Achizitorului dreptul de a urmari orice pretentie la daune pe care ar putea sa o aiba
impotriva subcontractantului, in situatia in care acesta nu i�i respecta obligafiile asumate prin contractul de
subcontractare.
I. AJte oligatii ale Prestatorului cu privire la serviciile de paza :

• sa asigure in timp util toate masurile in vederea securitatii obiectivului incredintat in paza conform Planului de
paza avizat

• sa aplice rnasuri eficiente de sporire a gradului de siguranta a obiectivului incredintat in paza, inaintand
propuneri Achizitorului privind perfectionarea serviciului de paza;

• sa infonneze in pennanenta Achizitorul asupra modului in care se desfasoara activitatea de
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• sa asigure in permanenta calitatea serviciilor de paza prestate privind disciplina propriilor angajati, a
programului de paza stabilit, efectuand in permanenta controale in vederea respectarii intocmai a consemnului
postului de paza de catre agentii de paza;

• sa ia masurile ce se impun ca toti agentii de paza sii respecte obligatiile prevazute de dispozitiile Legii
333/2003, republicata, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, dupa cum
urmeaza:

✓ sa cunoascii locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror
fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii pazite;

✓ sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea acestora;
✓ sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile inteme;
✓ sa intervina prompt pentru inlaturarea actelor sau faptelor care ar determina tulburari sau dezordine in cadrul

obiectivului ;
✓ sa intervina in cazul aparitiei unui eveniment care pune in pericol bunurile si persoanele, in perimetrele care le

are in supraveghere;
✓ sa opreasca si sii legitimeze persoanele despre care existii date sau indicii ca au savarsit infractiuni ori alte fapte

ilicite ill obiectivul piizit, pe cele care ,ncalcii normele inteme stabilite prin regulamentele proprii, iar in cazul
infractiunilor flagrante, sii prindii si sa prezinte politiei pe fiiptuitor, sa opreasca si sa predea politiei bunurile
ori valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor,
intocmind totodatii un proces-verbal pentru luarea acestor masuri. Procesul-verbal astfel intocmit constituie act
de sesizare a organelor de urmiirire penala;

✓ sii incunostinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre producerea oricarui
eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;

✓ in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de substante chimice, la
retelele electrice sau telefonice si ill orice alte 'i'mprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sii aducii de
indatii la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sii ia primele masuri pentru limitarea consecintelor
evenimentului;

✓ in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sii
sesizeze pompierii si sii anunte conducerea Achizitoriului si politia;

✓ sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor 'in caz de dezastre;
✓ sii sesizeze politia 'tn legiiturii cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul Achizitorului si sa-si dea

concursul ori de cate ori este solicitat de catre organele de urmiirire penalii sau de organele de politie;
✓ sii poarte 'in tirnpul serviciului echipamentul obligatoriu campus din mijloacele de apiirare, de protectie si

armamentul cu care este dotat si sii facii uz de arma numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
✓ sa poarte uniforma si 1nsemnele distinctive in timpul serviciului;
✓ sa nu se prezinte la serviciu sub influenta biiuturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de biiuturi in timpul

serviciului;
✓ sii nu absenteze farii motive temeinice si fara sa anunte 1n prealabil conducerea unitatii despre aceasta;
✓ sa respecte consemnul general si particular al postului.

m. I. Alte oligatii ale Prestatorului cu privire la serviciile de monitorizare si interventie rapida :
✓ sa realizeze conexiunea sistemului de alarmare aflat 'in obiectiv cu o statie de dispecerizare care asigura

receptionarea semnalelor fumizate de centrala de alarmii a sistemului local si interogarea starii sistemului
local;

✓ sa asigure verificarea periodica a conexiunii cu obiectivul;
✓ sa asigure preluarea cu operativitate a semnalelor receptionate de catre operatorii statiei de dispecerizare si

verificarea veridicitiitii alarmei prin dirijarea la fata locului a echipajelor de interventie sau prin verificare
tehnicii de la distanta;

✓ sa sesizeze autoritiitile competente in functie de situatie, in cazul comiterii unor fapte penale ori
contraventionale;

✓ sa asigure mentenanta periodica a sistemului de alarma, a sistemului de transmitere a alarmei si a centrului de
monitorizare;

✓ sa detina polita de asigurare valabila pentru acoperirea riscului privind activitatea de monitorizare si
interventie.

✓ Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatii durata contractu ui.
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✓ Prestatorul raspunde pentru faptele angajatilor sai daca acestia au produs achizitorului o paguba, direct sau
indirect, prin neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu.

VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
6.1 in cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reu�e�te sa-�i execute obligatiile asumate prin contract, atunci 
Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota de 0,01 % pe zi 
din pretul contractului pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
6.2 In cazul fo care Achizitorul nu i�i onoreaza obligatiile in termenul contractual convenit atunci acestuia ii revine 
obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,01 % din plata neefectuata pentru 
fiecare zi intarziere, pana la 'indeplinirea efectiva a obligatiilor dar nu mai putin decat dobanda legala penalizatoare 
calculata conform Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea 'intarzierii 'in executarea obligatiilor de plata a 
unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesioni�ti �i intre ace�tia �i autoritati contractante. 
6.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, t'n mod culpabil, da dreptul 
piiftii lezate de a considera contractul reziliat de drept �i de a pretinde plata de daune-interese. 
6.4 a) Achizitorul i�i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, i:n eel mult 30 de zile de la aparitia 
unor circumstante care nu au putut ft prevazute la data 1ncheierii contractului �i care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale in �a masura incat indeplinirea acestuia ar fi contrara interesului public. 

b) Achizitorul are dreplul de a denunta unilateral prezentul contract �i in situatia in care alocarea resurselor
financiare a fost sistata. 

VII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
7.1. Documentele contractului sunt:
a) Adresa de inaintare nr. 130/17.05.2019 transmisa de Prestator si inregistrata de Achizitor cu nr. 6618/17.05.2019
pentru serviciile de paza precum si serviciile de monitorizare si interventie rapida .
b) Documente aferente procedurii de achizitie proprii initiate de Achizitor precum si documentatia aferenta transmisa
de Prestator

VIII. INCET AREA/REZILIEREA/ CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract 1nceteaza de plin drept tara a ti necesara interventia vreunei instante judecatore�ti, in cazul cand
oricare dintre parti:
a. de drept, la implinirea termenului pentru care a fost incheiat
b. prin denuntarea unilaterala de catre Achizitor, fara ruc10 notificare prealabila adresata
Prestaorului/Subcontractantului , in cazul in care acestora Ji se retrage autorizatia de functionare, nu a fost prelungita
licenta de functionare, intra in procedura de reorganizare judiciara sau este declarar in stare de faliment. In aces caz,
Prestatorul are dreptul de pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data
denuntarii unilaterale a contractului
c. prin denuntare ulilaterala, cu o notificare prealabila adresata Prestatorului, in cazul in care acesta nu isi indeplineste
la timp si in bune conditii oricare din obligatiile ce-i revin (inclusiv ale subcontractantului)
d) prin demmtare unilaterala de catre Achizitor in cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut ti prevazute la data
incheierii contractului si sub conditia ca acesta sa notifice Prestatorul/Subcontractantul.
e) prin acordul ambelor parti
f) prin denuntare unilaterala a Achizitorului m conditiile prevazute la art. 222 alin. (2) �i art.223 alin. (1) din Legea
98/2016 privind achizitiile publice;
g) in orice alte cazuri prevazute de lege
8.2. Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente 1ntre parti.
8.3. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

IX FORTA MAJORA/CAZUL FORTUIT 
9.1. Nici una dintre piiftile contractante nu raspunde de neexcutarea la termen sau/�i de executarea in mod 
necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau 
executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majorli, �a cum este definita de lege. 
9.2. Partea care invoca forta majoril este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de maximum 24 de ore 
producerea evenimentului ii sii ia toate m>surile posibile in 

:
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9.3. Daca m termen de 48 de ore de la producere, evenimentul respectiv nu \'nceteaza, pll.J1ile au dreptul sa-�i notifice 
incetarea de plin drept a prezentului contract :rara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. 
9.4. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut �i nici impiedicat de catre eel care ar fi fost chemat sa 
raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. 

X. NOTIFICARI

10.1. in acceptiunea pa.J1ilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil 
fodeplinita daca va fi trimisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. 
10.2. in cazul in care notificarea se face pe cale po�tala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare 
de primire (A.R.) �i se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul po�tal primitor pe aceasta 
confirmare. 
10.3. Daca notificarea se trimite prin fax si/sau email, ea se considera primita 1n prima zi lucratoare dupa cea in care a 
fost expediata. 
10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul 
uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

XI. LITIGII

11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, 
, -.._ executarea ori tncetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale arniabila de reprezentantii lor. 

11.2. in cazul 'tn care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa de comun acord 
Judecatoriei Sect. l, Bucuresti 

XII. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA

12.1. Prestatorul are obligatia de a nu subcontracta/cesiona contractul sau parti din acesta fara acordul prealabil dat in 
scris de catre Achizitor . 
12.2. Prestatorul se obliga sa declare subcontractantii propusi la incheierea contractului, conform dispozitiilor 
capitolului V. ,,Executarea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru. Sectiunea I :Subcontractarea" din Legea 
98/2018 privind achizitiile publice si prevederile ,,Capitolului IV, Sectiunea 1-Subcontraetarea" din H.G. nr. 395/2016 
pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publiee. 
12.3. Achizitorul solicita Prestatorului eel mai tarziu la momentul 1nceperii executarii contractului, sa ti indice numele, 
datele de contact �i reprezentantii Iegali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie 
publica, in masura 1n care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv. 
12.4. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice rnodificari ale informatiilor prevazute la alin. 
anterior pe durata contractului de achizitie publiea. 
12.5. Atunei eand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are Joe dupa atribuirea contraetului, ace�tia 
transmit certificatele �i alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere �i a 
resurselor/capabilitatilor eorespunzatoare partii lor de implicare in contractul care unneaza sa fie 1ndeplinit. 
12.6. Prestatorul este direct raspunzator fata de Achizitor cu privire la neindeplinirea obligatiile asumate ce deriva din 
serviciile de monitorizare si interventie subcontractate de la soeietatea CALDO PRN AT SECURITY SRL. 

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Prezentul contract reprezinta vointa pa.J1ilor �i i'nlatura orice alta 1ntelegere verbala dintre acestea, anterioara sau 
ulterioara incheierii lui. 
13.2. PiiJ1ile contraetante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor prin act 
aditional in conditiile art. 221 din Legea 98/2016. 
13.3. Modifiearile aduse clauzelor prezentului contract vor fi valabile numai daca se vor stipula in scris de catre partile 
contractante prin semnarea unui act aditional la contract. 
13.4. in cazul tn care partile i�i incalcii obligapile tor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului 
de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest 
drept al sau. 
13.5. Contraetul are caraeter de document public. Accesul persoanelor la informatiile mentionate in acesta se realizeaza 
cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 
interes public. 
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13.6. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Noului Cod Civil , a Legii nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, actualizata cu modificarile ulterioare 
13. 7. Partile declara ca sunt de acord cu prelucrarea, stocarea si utilizarea datelor ce au caracter personal din cuprinsul
prezentului contract conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European �i al Consiliului privind
protecpa persoanelor fizice 'in ceea ce prive�te prelucrarea datelor ce au caracter personal �i privind libera circuJatie a
acestor date in sensul initierii �i derularii de raporturi juridice intre acestea inclusiv 1n vederea tmbuntatatirii modului
de comunicare prin intermediul po�tei electronice, pentru comunicarea operativa �i eficienta a informatiilor necesare .
13.8. Partile contractante se obliga sa respecte si sa aplice intocmai prevederile legale privind prelucrarea datelor ce au
caracter personal, a Regulamentul UE 2016/679 ("GDPR") pe toata durata derularii acestuia inclusiv cu privire la
persoana desemnata, Prestatorului
13.9. Prezentul contract a fost incheiat la sediul Achizitorului astazi, .23.05.2019, in doua exemplare cu valoare de
original, cate una pentru fiecare parte contractanta .

ACHIZITOR 
creart - CENTRUL DE CRE ATIE, ARTA SI 
TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 
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PRESTATOR 
CPSSECURITYSERVICESRL 




