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SD3 SALUBR1TATE SI 
DESZAP EZ 
INTRARE NR.  

IESI 
ZIUA LUNA 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

Nr. din 21.09.2020 

Cap.I: PARTILE CONTRACTANTE : 

intre: 

www.tiger.ro 

CONFIDENTIAL 
EXEMPLARUL Nr. 

TIGER SECURITY SERVICES S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Soldat Ghita Serban, Nr. 

47-53, Sect. 3, Cod Fiscal R033326284, inregistrată la registrul Comerţului sub Nr. J40/7680/2014, 

Cont Nr. , deschis la Raiffeisen Bank - Titan Est, 

reprezentată legal prin D-1 , in calitate de Administrator, numită în continuare 

PRESTATOR, 

şi 
SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, 

CALEA VITAN NR. 154-158, CUI RO 37804020, ORC J 40/9896/2017, cont bancar deschis la 
BCR SUCURSALA/AGENTIA VITAN, cu IBAN , reprezentata de 
Presedinte  , nurnită in continuare BENEFICIAR, 

A intervenit următorul Contract de prestări servicii 

Cap. II: DEFINIŢII şi INTERPRETARE: 

Art. 1.1 "Locatie" inseamnă imobilul compus din cladiri, instalatii si terenuri , situate în Bucuresti, 

Sector 3,Spaiul Unirii, parcelele nr.825-829 , tar1a220/1 si Drumul Lunca Visagului nr. 42-60 , deţinut 

şi/sau utilizat de către BENEFICIAR in baza unui titiu valabil. 

Art 1.2 "Plan de pază" inseamnă documentul elaborat de către Beneficiar, cu asistenţă de specialitate 

din partea Prestatorului, şi avizat de către organele de Poliţie. Planul de pază constituie anexă la 

prezetul contract, din momentul avizării sale de către organele de Poliţie, şi este obligatoriu petru 

Părţi. 

Art. 1.3 "Agent de securitate" inseamnă prepusul Prestatorului, fiind cel care are sarcini directe în 
asigurarea pazei Locaţiei. 

Art. 1.4 "Servicii de pază" inseamnă paza Locaţiei, bunurilor, mărfurilor_sau a oricăror altor valori, 

asigurată in conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 1.5 "Proces - verbal" reprezintă documentul redactat in 2 (două) exemplare, ambele semnate de 
reprezentanţii Părţilor, în care sunt consemnate tipul şi cantitatea de bunuri, mărfuri sau orice alte 
valori, care fac obiectul prezentului contract i sunt protejate de către Prestator. 
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Art. 1.6 "Durata contractului" are inţelesul prevăzut la art. 3 

Art. 1.7 "Servicii suplimentare": 
A. Servicii suplimentare de scurtă durată: sunt serviciile de pază solicitate, in afara programului 

de lucru stabilit prin prezentul contract, pentru o perioadă mai mică de 120 de ore consecutive. 
Sunt incluse in această categorie atât asigurarea unor posturi noi de pază, cât şi prelungirea 
programului pentru posturile existente; 

B. Servicii suplimentare prompte de lunga durată: sunt serviciile de pază solicitate, "in afara 
programului de lucru stabilit prin contract, pentru o perioadă de timp mai lungă de 120 de ore 
consecutive şi cu anunţarea scrisă transmisă cu mai puţin de 14 zile Inainte de inceperea 
serviciilor. Sunt incluse 1n această categorie atât asigurarea unor posturi noi de pază, cât şi 

prelungirea programului pentru posturile existente; 
C. Servicii suplimentare de lungă durată: sunt serviciile de pază solicitate, 1n afara programului 

de lucru stabilit prin contract, pentru o perioadă de timp mai lungă de 120 de ore consecutive 
şi cu anunţarea scrisă transmisă cu mai mult de 14 zile inainte de inceperea serviciilor. Sunt 
incluse 1n această categorie atât asigurarea unor posturi noi de pază, cât şi prelungirea 
programului pentru posturile existente. 

Art. 1.8 "Pierdere" inseamnă şi se referă la orice pierdere sau daună dovedită, suferită de către 

Beneficiar ivită/cauzată prin orice neglijenţă, nerespectarea sarcinilor, alte acţiuni nejuste sau 
omisiuni de către Prestator, angajaţii, agenţii sau subcontractanţii săi, pe parcursul executării 

obligaţiilor sale potrivit prezentului contract. 

Art. 1.9 "Prejudiciu indirect" inseamnă şi se referă la intreruperile de activitate, beneficiul nerealizat, 
pierdere a contractelor cu clienţii, a economiilor sau veniturilor anticipate, etc. 

Art 1.10 "Riscuri neasigurat" — conform politei de asiurare 

Art. 1.11 „Produse" insearnnă echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri pe care 
prestatorul le utilizeaza 1n vederea indeplinirii obligaţiilor din prezentul contract; 

Art. 1.12 "Pretul contractului" Inseamnă preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, in baza 
prezentului contract; 

Art. 1.13 "zi" - zi calendaristica; Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile 
calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit. 

Art. 1.14 „an" - 365 de zile. 
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Art. 1.15 "Forta majora" reprezintă o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se afla in afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea 
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din părti; 

Cap.III : OBIECTUL CONTRACTULUI : 

Art.2.1. Obiectul contractului este prestarea activităţii de pază, la Locaţie, în schimbul plăţii de către 

Beneficiar a tarifului prevăzut la art. 4. 

Art. 2.2. in cazul in care Beneficiarul solicita servicii suplimentare, conform art. 1.7, acestea vor face 

obiectul unui act aditional/comenzi in care se vor stipula serviciile suplimentare, pretul acestora, 

durata acestora, precum si orice alte clauze. 

Cap.IV PERIOADA DERULARII CONTRACTULUI 
Art.3 Prezentul contract se incheie pana la 31.12.2020 si intră in vigoare la data de 21.09.2020 si va 
fi reinnoit prin act aditional. 

Cap.V PRETUL, VALOAREA SI MODALITATEA DE PLATA 

Art.4 Tariful pentru prestării servicii pază este 19 lei/ora/post, (fara TVA) pentru fiecare post. 

Numărul posturilor de pază va fi cel prevăzut In Planul de pază aprobat de către organele de Poliţie. 

Activitatea va fi coordonata de un sef de obiectiv. 
Art. 5 Tarife servicii suplimentare: 

TN — tarif nominal, prevăzut la Art. 4; 

TS — tarif servicii suplimentare: 

A. Servicii suplimentare de scurtă durată: TS = TN + 100% x TN; 

B. Servicii suplimentare prompte de lungă durată: 

a. TS = TN + 75% x TN, pentru primele 30 de zile de prestaţie; 

b. TS = TN, pentru perioada de timp care depăşeşte 30 de zile, in condiţiile în 
care Intreaga perioadă a fost anunţată de la inceput 

C. Servicii suplimentare de lungă durată: TS = TN 
Art.6 Valoarea totală a contractului se calculează conform numărului de posturi şi de ore, conform 
Anexei 1, parte integrantă din prezentul contract. 
Art.7 Plata serviciului de pază prestat se va face in termen de 15 de zile de la data primirii Facturii, 
emise de PRESTATOR, insotita de documentele de confirmare a serviciului prestat. 

Art.8 (1) Plata serviciilor prestate se face prin virament bancar: 
a) Cont PRESTATOR Cont Nr. R051 RZBR 0000 0600 1692 1222, deschis la Raiffeisen Bank - 

Titan Est. 
b) Cont BENEFICIAR Nr. R011RNCB0831157072210001, deschis la BCR 
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Art.9 (1) Daca Beneficiarul nu achită obligaţiile băneşti până la scadenţa facturii, Prestatorul va avea 
dreptul de a cere penalităţi de plată in valoare de 0,25% pe fiecare zi intârziere, penalităţi care pot 

depăşi valoarea totală a debitului restant. 
(2) Prestatorul Işi rezervă dreptul de a suspenda serviciile prevăzute 1n prezentul contract, in 

situatia neachitării, până la termenul prevazut la Art.7. a obligaţiilor de plată catre Prestator. 
(3) Serviciile vor fi reluate, fără aplicarea unei taxe suplimentare, prinincheierea unui proces 

verbal care va indica perioada Intreruperii, si după momentul achităriiIn intregime a sumelor restante. 
(4) in cazul in care Beneficiarul nu îşi onorează obligaţia de plată pe o perioada de 2 luni 

consecutive, atunci Prestatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, in termenul prevazut la 

art. 25, fără a fi necesară indeplinirea vreunei alte formalităţi. 

Art. 10 (1) in cazul în care, din motive independente de voinţa Părţilor, unul din elementele directe 

de calcul a tarifului va fi modificat (salariul minim pe economie aplicabil la nivel naţional, taxe, 

impozite sau contribuţii la fonduri speciale — aferente salariilor, enumerarea nefiind exhaustiva) ori 

se vor aplica noi taxe, impozite sau contribuţii, tariful pentru serviciile de pază va fi modificat conform 

formulei: 

Tn = Tc * Smn/Smc, unde: 
Tn — tarif nou, aplicabil de la data intrarii in vigoare a modificarii salariului minim pe 

economie; 
Tc — tarif curent, valabil, conform prevederilor contractului si a actelor aditionale ulterioare, 

inainte de intrarea in vigoare a modificarii salariului minim pe economie; 
Smn — noua valoare a salariului minim pe economie, conform deciziei guvernamentale; 

Smc — valoarea curenta a salariului minim pe economie, valabila inainte de aplicarea deciziei 
de modificare. 

(2) in situaţia in care Părţile nu ajung la o Inţelegere, oricare dintre Părti va putea denunţa 

unilateral contractul, fără intervenţia instanţei de judecată sau alte formalităţi prealabile, printr-o 

notificare scrisă transmisă celeilalte Părţi •cu 30 de zile anterior datei la care urmează să inceteze 
efectiv contractul. 

Can.VI: OBLIGATIILE PRESTATORULUI: 
Art.11 Prestatorul TIGER SECURITY SERVICES S.A. se obligă : 
a) Să asigure paza, obiectivului indicat la Art.1.1; 
b) Să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea Regulamentului de ordine interioara al Beneficiarului, 
1n măsuraln care acesta a fost comunicat 1n timp util de către Beneficiar; 
c) Să efectueze serviciile de pază, cu personalul propriu, dotat conform specificului activită'ţii şi cu 
respectarea Legii Nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
republicată. 

d) Să-şi instruiască personalul de pază privind obiectivul prevăzut la Art.1.1, in ceea ce priveşte : 
* intinderea obiectiv-ului; 
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* imprejmuirea obiectivului; 
* punctele vulnerabile la sustrageri, distrugeri, incendii şi explozii; 
* căile de acces din incinta obiectivului şi modul de reglementare al accesului; 
* numărul şi dispunerea posturilor de pază, conform planului de pază aprobat; 
* mijloacele de pază şi alarmare existente; 
* punctele vulnerabile de pătrundere in incinta obiectivului; 
e) Să răspundă pentru neexecutarea serviciului de către personalul de pază conform contractului, în 
situaţia in care se dovedeste culpa acestuia prin hotărâre judecătorească definitivă; 

f) in cazul constatării unor incidente - furturi, distrugeri, incendii, vătămări de persoane să ia imediat 
masurile ce se impun, concomitent cu anunţarea Beneficiarului despre incidentul apărut. 

g) Să studieze şi să propună Beneficiarului metode şi mijloace de pază şi alarmare pentru 
Imbun'ătăţirea nivelului de securitate, in funcţie de specificul obiectivului. 
h) Personalul cu care asigură paza, obiectivului specificat la Art.1.1., să fie verificat cu respectarea 
prevederilor Legii Nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată. 

i) Să ţină seama de obiecţiile Beneficiarului cu privire la desfăşurarea activităţii ce formează obiectul 

prezentului contract şi să ia imediat masuri de remediere in cazul constatării unor deficiente. 

j) Să respecte consemnul particular al fiecărui post de pază, ţinând cont de cerinţele Beneficiarului in 
ceea ce priveşte atribuţiile de serviciu ale personalului de pază (consemnul particular al fiecărui post 
şi fisa generală a postului vor fi intocmite numai după consultarea şi primirea acordului Prestatorului, 
in privinţa conţinutului acestora); 

CaD.VII : OBLIGATIILE BENEFICIARULUI : 
Art.12 Beneficiarul se obligă : 
a) Să vireze la timp contravaloarea serviciilor prestate, în contul Prestatorului; 
b) Să aducă la cunoştinţa personalului propriu noua fonnulă de pa7ă iar, după caz, să emită noi 
regulamente de ordine interioara sau funcţionare pentru serviciul contractat; 
c) Să pună la dispoziţia Prestatorului toate datele necesare pentru Indeplinirea în bune condiţii a 
obligaţiilor ce-i revin (model de legitimaţie, model talon acces auto, modalitatea de acces a 
persoanelor vizitatoare, persoanele care au acces autorizat, locuri periculoase, locurile cu risc ridicat, 
chei, coduri de acces etc), precum şi si schitele obiectivelui, cu indicarea expresa a cailor de acces, 
fiind direct raspurizator in situatia in care informatiile furnizate sunt incomplete, inexacte sau nereale; 
d) Să aducă la cunoştinţa Prestatorului eventualele precedente infracţionale, ce s-au produs in incinta 
obiectivului sau in imprejurimi; 
e) Să intocmească prin consultare cu Prestatorul planul de pază conform Legii 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată; 

f) Să avizeze planul de pază la organele de drept 1n termenele legale; 
g) Să dea curs, de urgenţă notificărilor formulate de către Prestator, in ceea ce priveşte semnalarea 

unor defecţiuni intervenite in sistemul de iluminat, sistemul de alimentare cu apă, sistemele de 
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incălzire, sistemele de inchidere şi alarmare, reţeaua telefonică din dotarea posturilor de pază, in caz 
contrar neputând fi angajată răspundereă Presatorului, Beneficiarul fiind direct răspunzator; 

h) Să asigure Incuietori viabile pentru toate incăperile in care sunt depozitate bunuri şi valori, grilaje 
pentru gearriurile exterioare iar in funcţie de valorile existente, sisteme de alarmă, in caz contrar 
neputând fi angajată răspunderea Presatorului, Beneficiarul fiind direct răspunzator; 

i) Să se asigure de integritatea imprejmuirilor (garduri, porţi etc.) şi să ia intotdeauna măsuri urgente 
pentru remedierea defecţiunilor sau a deteriorărilor apărute, în caz contrar neputând fi angajată 

răspunderea Prestatorului, Beneficiarul fiind direct răspunzator 

j) Să pună la dispoziţia Prestatorului(a personalului de pază) cabine de pază, foişoare etc. sau o 
Inc'ăpere, cu rol de vestiar sau vestiare metalice ce se pot incuia cu cheia sau cu lacă."t; 

k) Să asigure accesul rapid la un post telefonic in cazul unor evenimente deosebite (efracţii, incendii, 
explozii, etc.), In caz contrar neputând fi angajată răspunderea Presatorului, Beneficiarul fiind direct 
răspunzator; 

1) Să nu angajeze pe nici unul dintre agenţii de pază ai Prestatorului, ca aceştia să lucreze pentru el 
sau in numele lui, sau să desf'aşoare alte activită.ţi ce nu fac parte din atribuţiile prevăzute la Cap.V, 
punctele a)-j), sau In fisa şi consemnul postului, ce s-au redactat şi inregistrat cu acordul partilor. in 
caz contrar, Beneficiarul va plati cu titlu de daune-interese o suma egală cu valoarea a 5 facturi pentru 
fiecare persoană. 

m) Să asigure confidenţialitatea prevederilor prezentului contract, a activităţilor Prestatorului, precum 
şi a datelor/informaţiilor in posesia cărora va intra pe parcursul derulării prezentului contract, sub 
sancţiunea plătii de daune — interese egale cu valoarea prejudiciului creat; 
n) Să desemneze, in scris, persoanele care il vor reprezenta in relatiile cu prestatorul şi/sau agenţii 

acestuia; 
o) Să comunice Prestatorului dacă in incinta protejată se afla bunuri de valoare deosebită, documente 
secrete, produse toxice, ori alte materiale periculoase (substante radioactive, psihotrope etc.) şi să 

colaboreze cu acesta pentru stabilirea celor mai potrivite măsuri de protecţie, sens in care Beneficiarul 
va fi de acord, ca periodic, sau ori de cate ori situaţia o impune, să accepte măsurile pe care Prestatorul 
le considera necesare pentru evaluarea riscurilor la care se expune personalul de pază.; 

p) Sa anunte PrestatoruL, in timp util, fără a depăşi un termen de 5 zile, In legatură cu toate 
modificările survenite faţă de prevederile planului de pază şi care ar necesita schimbări in ceea ce 
priveste efectuarea serviciului de paza, in caz contrar neputând fi angajată răspunderea Presatorului, 
Beneficiarul fiind direct răspunzator. 

Cap.VIII : ALTE DISPOZITH : 
Art.13 In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, PRESTATORUL va majora pretul 
serviciilor in urmatoarele conditii: 

cu obligatia notificarii prealabile a beneficiarului, urmand a se incheia in acest sens un act 
aditional la prezentul contract; 

in cazul maririi salariului minim pe economie conform Hotararilor de Guvern 
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Art.14 Schimbarea agenţilor de pază se poate face şi la cererea motivată a Beneficiarului, in termen 
de cel mult 7 zile de la anunţarea solicitării. 

Art.15 in cazul in care Beneficiarul doreşte extinderea colaborării şi pentru alte obiective ale sale, 
Prestatorul va avea prioritate la negociere. 

Art. 16 (1) Prestatorul poate sa subcontracteze serviciile prestate catre o companie din grup, total sau 
partial, fără acordul scris al Beneficiarului, cu conditia ca Subcontractantul sa fie de acord cu 

obligatiile contractuale prevazute in prezentul contract. 
(2) Prestatorul va fi raspunzator pentru serviciile prestate de catre subcontractantul sau ca si 

cum aceste servicii ar fi fost prestate chiar de catre el. 

Cap.IX :  RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art.17 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, părţile 

datorează despăgubiri conform prevederilor prezentului contract şi a legilor in vigoare. 

Art. 18 in conforinitate cu prezentul capitoi, Prestatorul îl va despăgubi pe Beneficiar pentru 
prejudiciul direct suferit de către Beneficiar, cauzat in mod nemijlocit de neindeplinirea sau 

indeplinirea defectuoasă de către Prestator a obligaţiilor sale contractuale privind executarea 

serviciilor de pază, prejudiciu dovedit şi stabilit prin hotărâre judecătoreasca definitivă. 

Art. 19 Prestatorul nu va răspunde in niciun fel, iar Beneficiarul renunţă la orice pretenţie, in legătură 

cu orice pierdere, vătămare, prejudiciu, cost sau cheltuială rezultată din imprejurări 1n care 

Beneficiarul, angajaţii, reprezentanţii sau vizitatorii autorizati ai acestuia au contribuit la producerea 

acestora. 
Art. 20 Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului, 1n termen de 7 zile de la data 

constatării prejudiciului, dar nu mai târziu de 15 zile de la data producerii acestuia, toate documentele 

prin care apreciază, 1n mod rezonabil, că fac dovada existenţei şi intinderii prejudiciului, precum si a 

culpei. 

Art.21 Pentru prejudiciile produse atât de către PRESTATOR, Beneficiarului, prin agenţii săi de 

pază in timpul executării serviciUlui, cât şi de BEN EFICIAR, Prestatorului, prin intârzierea efectuării 

plaţilor, răspunderea va fi in conformitate cu prevederile prezentului contract şi a legilor in vigoare. 

In contextul celor de mai sus, la semnarea contractului, PRESTATORUL prezinta in copie POLITA 

DE ASIGURARE care face dovada si•este destinata pentru SOLVABILITATE. 

Cap.X : LITIGII : 

Art.22 (1) Orice litigiu legat de interpretarea si derularea prezentului contract se va soluţiona pe cale 
amiabila. 

(2) In situatia in care nu se ajunge la un acord, litigiile se vor supune spre solutionare 
instantelor de judecata competente 
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Cap. X: iNCETAREA CONTRACTULUI: 

Art. 23 Părţile pot denunţa unilateral prezentul contract, inainte de expirarea Duratei acestuia, prin 

transmiterea unei notificări scrise celeilalte Părţi cu 30 de zile inainte de data la care contractul 

urmează să inceteze. 

Art.24 Rezilierea contractului se poate face în cazul nerespectării de către una dintre părţi a 
obligaţiilor asumate in prezentul contract şi duce implicit la rezilierea acestuia de plin drept făr'ă a mai 

fi necesară intervenţia instanţelor de judecată. Ambele părţi fiind obligate să anunţe in scris intenţia, 

cu cel puţin 30 zile Inainte, termen în care trebuie să se achite de obligaţiile asumate (prestarea 

serviciului de pază pe timpul celor 30 zile, in cazul Prestatorului, sau achitarea contravalorii serviciilor 

de pază prestate şi pe cele 30 zile, in cazul Beneficiarului). 

Cap. XI. COMUNICĂRI 

Art. 25. Orice comunicare intre părţi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisă in scris. 
Art. 26. Comunicările intre părţi se pot face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax 

si/sau e-mail. 

Art. 27. În situaţia in care o parte contractantă Isi schimbă datele de c.ontact si/sau sediul este obligata 

să aducă la cunostinţa celeilalte părti noile modificări In termen de 5 zile calendaristice de la data 

modificării. 

Art. 28. Orice angajament operativ, pe cale verbala, directa sau telefonica, va fi confirmat in scris. 

Cap. XII. AMENDAMENTE 
Art. 29. Completările şi modificările aduse Contractului nu sunt valabile şi opozabile Intre Părţi decât 

dacă sunt facute prin Act aditional. 
Art. 30. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

Art. 31. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obiigaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada in care aceasta acţionează. 

Art. 32. indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

Art. 33. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, in 
termen de 7 zile şi in mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 

in vederea limitării consecinţelor. 

Art. 34. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

incetarea cauzei acesteia in maXimum 15 zile -de la incetare. 
Art. 35. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 luna, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice- celeilalte părţi incetarea de drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

Cap.XIV : DISPOZITII FINALE : 
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Art.36. Este permisă cesiunea prezentului contract de către Beneficiar, doar cu acordul scris al 
Prestaorului. 
Art.37. Părţile convin că primirea oricărei plăţi de catre Prestator nu poate fi considerată drept 
recunoaşterea respectării obligaţiilor asumate de catre Beneficiar, conform prezentului Contract, şi 

nu va impiedica Prestatorul să emită pretenţii in cazul in care Beneficiarul omite să efectueze orice 
plată. 

Art.38. Persoanele juridice si fizice sunt obligate sa respecte si sa aplice prevederile Legii 319/2006 
"Securitatea si sanatatea in munca", avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea 
procesului de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor persoane 
participante la procesul de munca. 
Art.39. Partile se obliga sa asigure confidentialitate cu privire la actiunile derulate in comun. 
Art.40. in prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
Art.41. Prezentul contract reprezinta acordul de vointa al partilor si a fost semnat in doua exemplare, 
fiecare•cu valoare de original, unul pentru BENEFICIAR si unul pentru PRESTATOR 
Art.42. Anexele si actele aditionale care se vor semna fac parte integranta din contract şi se incheie 
in acelaşi număr de exen-iplare. 
Art.43. Daca oricare din prevederile prezentului contract este declarata nula sau neexecutabila, 

celelalte prevederi vor ramane valide si executabile. 
Art.44. Prezentul contract este guvernat de legea romana. 
Art.45. TRANSPARENTA 
Furnizorul intelege si accepta dreptul achizitorului de a face publice clauzele prezentului contract si 
facturile aferente acestuia prin publicarea pe site-ul propriu, insa numai dupa anonimizarea datelor cu 
caracter personal care se regasesc in acestea. 

Art.46. Prezentul contract a fost semnat la data 21.09.2020 si intra in vigoare la data 21.09.2020. 

PRESTATOR, BENEFICIAR, 
TIGER SECURITY SERVICES SA SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 

Administrator F'resedinte 

Director Dezvoltare ej.
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CONFIDENTIAL 
EXEMPLARUL Nr. 

ANEXA 1 
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVIC1I 

Nr. din 21.09.2020 

Serviciile oferite de catre PRESTATOR se vor realiza dupa urmatorul desfasurator: 

2 posturi la punctul de lucru situat in Bucuresti, Sector 3,Spaiul Unirii, parcelele nr.825-829 
, tarla220/1.imobilul compus din cladiri, instalatii si terenuri. 

cu urmatorul program : 

• Luni — Duminica inclusiv sarbatorile legale 24din 24 

2 posturi la punctul de lucru situat in Drumul Lunca Visagului nr. 42-60, Bucuresti, Sector 
3, imobilul compus din cladiri, instalatii si terenuri 

cu urmatorul program : 

• Luni Duminica inclusiv sarbatorile legale 24din 24 

PRESTATOR, BENEFICIAR, 

TIGER SECURITY SERVICES SA SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 

Administrator Presedinte CA 

Director Dezvoltare 
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