
î
o,CONTlT CADRU DE PRESTĂRI SERVICII 

Nr. Prestator: / data .QL.k 053 

Capitolul 1. Partile contractante 
INTERNET & TEHNOLOGIE S3 
administrativă, birou 4, inregistrată la 
IBAN nr. 

, Preşedinte al 

SD3 SALUBRITATE SI 
DESZAPEZ,WW 

INTRARE NR 

ZIUA 
• 

U N NU 

Nr. Beneficiar:C2/12 bis / data 04.03.2020 

SRL, cu sediul in Bucures,ti, Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire 
egistrul Comerţului sub nr. J40/15452/2017, cod fiscal R038189005, cont 

 deschis la Garanti Bank Unirii, reprezentată legal prin doamna 
C.A., in calitate de PRESTATOR, 

SD SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan, nr.154-158, 

parter, cladire administrative, birou nr.2, sector 3, cod unic de inregistrare RO 37804020 , reprezentata 

legal prin— in calitate d Preşedinte al C.A., in calitate de BENEFICIAR, 

incheie prezentul contract de prestăr servicii in domeniul sistemelor de securitate fizica in conformitate cu 
prevederile legilor in vigoare. 

Capitolul 2 — Obiectul contractului 
2.1. Prezentul contract reprezinta acor ul de vointa fundamental prin care Partile reglementeaza conditiile generale 
de perfectare a raporturilor comercialp dintre ele, constand in prestarea de către PRESTATOR de servicii de 
mentenanta, intretinere si reparatie entru sistemele de securitate fizica ale BENEFICIARULUI, conform 
solicitarilor primite de la acesta pentra locatiile detinute in Drumul Lunca Visagului nr.42-60 si Splaiul Unirii, 
tarlaua 220, parcelele 825-829, sectorull 3, Bucuresti. 
2.2. Fiecare solicitare formulată de BENEFICA1AR, va detalia necesitatea de servicii. 

Capitol. 3. Valoarea contractului 
3.1. Costul Serviciilor 

Valoarea contractului va fi re rezentata de contravaloarea serviciilor solicitate de BENEFICIAR, pe baza 
devizelor oferta acceptate de IRESTATOR, conform art. 2.2. 

Costul serviciilor va contine aitat contravaloarea operatiunilor efectuate, cat si a materialelor/ produselor 
utilizate. Devizul oferta acce at pentru fiecare solicitare in parte devine parte integranta a contractului. 
Situatiile de plata vor fi intoc ite in acord cu devizul aprobat si cu cantitatile efectiv executate. 

3.2. Conditii de plata: 
In termen de maxim 15 zile de a data semnarii procesului verbal de receptie a serviciilor semnat de ambele 

parti, respectiv a facturii emise 
3.3. Clauze speciale privind osturile 
Prestatorul va emite factura i o va trimite catre Beneficiar, pe e-mail, impreuna cu situatia de lucrari 

aferenta. Dupa semnarea aces ora, Beneficiarul va retransmite documentele semnate catre Prestator. 

')> Plata se va face in lei la cursu leu/ euro al BNR din ziva facturarii 

Capitol 4. Drepturile si obligatiile partilor: 
4.1. Drepturile si obligatiile prestatorului: 

Drepturile prestatorului: 
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a) Pentru activitatea efectuata, in temeiul prezentului contract, prestatorul are dreptul la plata serviciilor 
conform capito1.3. 

b) Prestatorul isi rezerva dreptul de a cere penalitati de 0,02% pe zi intarziere calendaristica din valoarea 
facturii neplatite in situatia n care beneficiarul nu-si va onora obligatiile de plata. Penalitatile nu pot 
depasi cuantumul sumei de 

obligatiile prestatorului: 
a) Prestatorul se obliga sa indeplineasca cu buna credinta si in conformitate cu legislatia in vigoare obiectul 

contractului, astfel cum est prevazut la capitolul 2, la solicitarea Beneficiarului. 
b) Prestatorul isi asuma raspurderea conform legislatiei in vigoare, pentru calitatea si legalitatea serviciilor 

prestate. 
c) Prestatorul isi asuma oblig ia de a pastra confidentialitatea, atat pe timpul derularii contractului, cat si 

ulterior, asupra tuturor info7atiilor sistemelor de securitate fizica primite de la beneficiar. 

4.2. Drepturile si obligatiile bene iarului: 
Drepturile beneficiarului: 
a) Beneficiarul are dreptul de cere prestatorului sa respecte legislatia in vigoare. 
b) Beneficiarul va desemna c ocazia incheierii contractului persoana de contact care va colabora cu 

prestatorul avand depline p eri in executarea si derularea prezentului contract; 
c) Beneficiarul are dreptul sa otifice prestatorului cu cel putin 15 zile inainte, intentia sa de a inceta 

activitatea pe o anumita peri ada. 
d) 

natura a influenta activitatea 
e) Beneficiarul isi rezerva dr 

unui deviz aprobat in situa 
solicitate. Penalitatile nu po 

Obligatiile beneficiarului: 
a) Beneficiarul se obliga sa-si inOeplineasca cu buna credinta indatoririle decurgand din lege si celelalte acte 

normative incidente, precum li pe cele din prezentul contract. 
b) Beneficiarul se obliga sa achite in maxim 15 zile de la primirea facturii, contravaloarea acestora 

c) Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului, in timp util, maxim 2 de zile de la data acceptarii 

unui deviz, toate documentelef informatiile solicitate, precum si accesul echipelor prestatorului, in vederea 

unei bune desfasurari a activi tii sale potrivit prezentului contract; î 

Beneficiarul are dreptul sa ntifice prestatorului orice modificari ale actelor constitutive ale societatii, de 
acestuia 
ul de a cere penalitati de 0,2°70 pe zi intarziere calendaristica din valoarea 

ia in care prestatorul nu-si va onora obligatiile de realizare a serviciilor 
depasi cuantumul sumei de plată 

Capitol 5.Durata si incetarea contractului 

Prezentul contract se incheie la data s mnarii sale pentru o perioada de 1 an, cu posibilitatea de prelungire prin act 

aditional. 
Prezentul contract inceteaza prin 2 deci 1a in scris a partilor. De asemenea, prezentul contract inceteaza de drept, fara 

rvpunere in intarziere si fara inte entia 1 nei instante judecatoresti in cazul in care una dintre parti: 

a) nu isi executa obligatiile s bilite la cap.4 
b) oricare dintre parti este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata impotriva sa 

procedura falimentului 

c) cesioneaza drepturile si ol:sligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul prealabil scris al 

celeilalte parti 
d) oricare dintre parti isi incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare 

scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract. 
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Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract, o va notifica celeilalte parti cu cel putin 
15 zile calendaristice, inainte de data de la care incepe sa-si produca efectele. 
Rezilierea prezentului contract nu va a%ea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. 
Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului, 
care poate fi obligata la plata de daune-interese, in conditiile legislatiei romane. 

Capitol 6. Rezilierea contractului 
Oricare dintre parti poate sa rezilieze prezentul contract, din motivele si in conditiile specificate in capitolul 5, dupa 
trimiterea unei notificari scrise adresate celeilalte parti contractante. 

Capitol 7. Forta majora: 
Nici una din partile contractante nu este tinuta a raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea 
necorespunzatoare — 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 majora. 
Prin forta majora se inteleg imprejurari eu caracter exceptional cum sunt razboaiele, calamitatile naturale etc. Partea 
care invoca forta majora este obligata a instiinta in scris cealalta parte despre aparitia cazului de forta majora in cel 
mult 15 zile calendaristice de la data aparitiei acesteia. 
In cazul in care forta majora persista mai mult de 90 de zile, partile convin sa solicite rezilierea cu toate consecintele 
ce decurg din aceasta. 

Capitol 8. Notificari: 
In acceptiunea partilor contractante, orice notificare transmisa de una dintre acestea celeilalte este valabil 

indeplinita daca este transmisa la adresa de e-mail sau de corespondenta agreata intre parti. 
In cazul in care notificarea se face prin intermediul serviciilor postale, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata 

cu confirmare de primire si considerata ca primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor de pe 

aceasta confirmare. 
Daca notificarea se trimite prin ea se considera ca fiind primita in prima zi lucratoare dupa data la care a 

fost expediata. 
Notificarile verbale nu sunt considerate ca fiind valabil exprimate daca ele nu sunt confirmate potrivit procedurilor 

expuse in aliniatele precedente. 

Capitol 9. Litigii: 
Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, 

executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii lor. In cazul in care acest 

lucru nu este posibil, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente. 

Partile pot recurge, in urma unui acord prealabil si la serviciile tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura 

aplicabile arbitrajului comercial ad-hoe, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. 

Capitol 10. Dispozitii finale: 
Modificarea prezentului contract se peate face numai prin acte aditionale incheiate intre partile contractante. 

Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor 

si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de catre partea care sufera vreun prejudiciu a 

dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc la obligatiile respective nu poate fi interpretata 

in sensul ca ea a renuntat la acest drept al sau. 
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Prezentul contract, a fost incheiat as  , in 2 (doua) exemplare, ambele cu valoare de original. 

PRESTATOR 

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL 

c... 

Director General Adjirct 
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BENEFICIAR 

SD SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 


