
ACHIZITOR PRESTATOR 

Nr………....... din data …………………. Nr. 698 din data 19.12.2018 

 

CONTRACT DE SERVICII 
1. PARTILE CONTRACTANTE 

S.C OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan nr. 154-158, Cladire 
Administrativa, Sector 3 , avand  CUI RO 37410026,  inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub 
numarul J40/5480/2017,  cont bancar RO25UGBI0000022031371RON, deschis la Garanti Bank – Ag. Unirii, 
reprezentata prin domnul Alexandru BUNESCU, in calitate de Presedinte CA, denumit in continuare 
ACHIZITOR, pe de o parte  

si 

S.C INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, Calea Vitan, nr. 242, sect. 3, CUI 
RO38189005, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J40/15452/2017, cont nr. 
RO54UGBI0000022032645RON, deschis la GarantiBank – Agenția Unirii, reprezentată prin doamna Cristina - 
Elena ARGHIR, Președinte CA, în calitate de PRESTATOR, pe de alta parte. 

 

2. DEFINITII 

In prezentul contract urmatorii termini vor fi interpretati astfel; 

a. contract- reprezinta prezentul contract si toate anexele sale; 
b. achizitor si prestator – partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului – pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului , pentru       

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii – activitatile a caror prestare fac obiectul contractului; 
e. produse – echipamentele, masinile , utilajele , piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 

anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza, aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 

f. documente de recepție – documente care atestă prestarea unor operațiuni și/sau livrarea unor 
bunuri și pot fi constituite ca proces verbal, fișă intervenție, fișă constatare, etc. 

g. forta majora – reprezinta o imprejurare de origine externa , cu caracter extraordinar , absolut 
imprevizibila si inevitabila , care se afla in afara controlului oricarei parti , care nu se datoreaza  greselii 
sau vinei acestora , si care face imposibila executarea si , respectiv , indeplinirea contractului ; sunt 
considerate asemenea evenimente: razboaie , revolutii , incendii , inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale , restrictii aparute ca urmare a unei carantine , embargou , enumerarea nefiind exhaustiva , 
ci enumerativa. 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 dintre 
parti; 

h. zi – zi calendaristica; an – 365 zile. 
 

3. INTERPRETAREA  

3.1 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. 

3.2 Termenul de ‘’ zi ‘’ sau ‘’ zile ‘’ sau orice referire la zile, reprezinta zile calendaristice , daca nu se 
specifica in mod diferit. 
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4. OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI 

4.1 Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de suport tehnic de specialitate pentru întreținerea și 
reparația sistemelor de securitate fizică și de monitorizare audio-video, în acord cu normele legale în 
vigoare, ce fac referire la următoarele: 

A. Sistemele de securitate fizică, alcătuite din: 
a. Subsistem de monitorizare video (TVCI), alcătuite din camere video care asigură 
supravegherea video atât în interiorul, cât și în exteriorul locației, dar nu mai departe de limita/ 
gardul perimetral al acestora 
b. Subsistem de detecție și avertizare la efracție, alcătuit din centrală de efracție și  elemente 
de detecție și avertizare corespunzătoare 
c. Subsistem de detecție și avertizare la incendiu, alcătuit din centrală de incendiu și elemente 
de detecție și avertizare corespunzătoare 

B. Sistemele de monitorizare audio – video, amplasate în sălile de examen din unitățile de învățământ 
care sunt organizate ca centre de examen  

4.2 Achizitorul se obligă să plătească lunar prestatorului contravaloarea serviciilor prestate, conform 
operațiunilor faptic/ efectiv realizate de prestator și recepționate de achizitor. 

4.3 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este stabilit 
conform anexei nr. 1 – Oferta tehnică și financiară. 

5. DURATA CONTRACTULUI  

5.1 Durata prezentului contract este de 1 an de la data de 01.01.2019 și se prelungește în mod automat 
cu perioade succesive de câte 1 an dacă nici-una dintre părți nu notifică încetarea contractului cu 30 
de zile înainte de data de la care urmează ca încetarea să opereze. 

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI  

6.1 Documentele contractului sunt: 

 Anexa nr. 1 - Oferta tehnico - financiară  
 orice acte adiţionale la contract, dacă parţile contractante vor consimţi să semneze astfel de 

documente 

6.2 Actele adiţionale au ordinea de referinţă a documentului pe care îl notifică. 

6.3 Documentele care alcătuiesc contractul se consideră a se explicita reciproc. În caz de ambiguitate sau 
divergenţă, acestea trebuie să fie citite şi interpretate în ordinea mai susmenţionată. 

7. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI 

7.1 Prestatorul se obligă sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract cu obligațiile asumate. 

7.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în 
propunerea tehnică, anexa la contract. 

7.3 Prestatorul se obligă să emită factura fiscală după semnarea de către achizitor a documentelor 
justificative privind operațiunile realizate (procese verbale de receptie). 

7.4 Prestatorul se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a. reclamații si acțiuni in justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc), legate de echipamente, materialele, instalațiile sau utilajele 
folosite, pentru sau în legatură cu serviciile prestate; 
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b. daune – interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura , aferente, cu exceptia situatiei in care, o 
astfel de incalcare rezulta din respectarea detaliilor tehnice specifice. 

8. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI 

8.1 Achizitorul se obligă să platească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 

8.2 Achizitorul se obligă să recepționeze operațiunile corespunzătoare serviciilor de suport tehnic: 
inventariere, instalare, configurare, montare, revizie, remediere/ reparație, intervenție, respectiv 
efortul ore-om prestat de specialiștii prestatorului și bunurile livrate.  

8.3 Achizitorul se obligă să plăteasca prețul către prestator, în baza documentelor de recepție, acceptate 
de ambele părți contractuale, în 30 zile de la data emiterii facturii. 

8.4 Dacă achizitorul nu onorează plata facturilor în termen de 30 zile de la data expirării perioadei 
prevăzute în contract, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul 
onorează plata facturii, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

9. SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR 

9.1 In cazul in care, din vina exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalitati, o suma echivalentă cu o cota 
procentuală de 0.06% pe zi de întarziere, din pretul serviciilor neefectuate. 

9.2 In cazul in care achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plăti, ca penalități, o suma echivalenta cu o cota procentuala 
de 0,06% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere. 

9.3 Penalitățile nu pot depăși cuantumul debitului la care sunt calculate. 

9.4 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, 
dă dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului și 
de a pretinde plata de daune-interese. 

10. ALTE RESPONSABILITATI ALE PRESTATORULUI 

10.1 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalism si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 

11. ALTE RESPONSABILITATI ALE ACHIZITORULUI 

11.1 Achizitorul se obligă sa pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informatii pe care acesta 
le-a cerut in propunerea tehnica și/sau care se dovesc a fi necesare pe durata derulării contractului 
pentru buna derulare a acestuia.  

12.  RECEPTIE SI VERIFICARI               

12.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 
cu prevederile din propunerea tehnica. 

12.2 Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti, in conformitate cu 
prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului, 
identitatea persoanelor imputernicite in acest scop. 

13. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE  

13.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului de incepere a contractului. 
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13.2 In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul , care se vor adauga la pretul contractului. 

13.3 In cazul în care apar: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
b) alte circumstante neobisnuite succeptibile de a surveni, astfel incat prin incalcarea contractului 

de catre prestator, indreptateste 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 si vor semna un act aditional. 

13.4 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenele convenite de realizare a 
operațiunilor, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei 
/ termenelor de prestare asumate se face cu acordul partilor. 

13.5 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de realizare a 
operațiunilor, orice intarziere in indeplinirea operațiunilor da dreptul achzitorului de a solicita 
penalitati prestatorului. 

14. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

14.1 Pentru serviciile prestate, platile datorate de catre achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract.  

15. FORTA MAJORA 

15.1 Forta majora este constatată de catre autoritatea competentă. 

15.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 

15.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pina la apariatia acesteia. 

15.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 

15.5 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei 
acesteia in maxim 15 zile de la incetare. 

15.6 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 6 luni , fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului  contract, fara ca 
vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.           

16. REZILIEREA CONTRACTULUI  

16.1 Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului. 

16.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative , achizitorul si prestatorul nu reusesc sa  rezolve in 
mod amiabil divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj 
la Camera de Comert si Industrie a Romaniei , fie de catre instantele judecatoresti din Romania. 

16.3 Prezentul contract poate fi reziliat inainte de termen de oricare dintre partile contractante, cu un 
preaviz de 30 zile. 
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16.4 O parte isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata 
celeilalte parti, fara nici o compensatie, daca cea din urma da faliment, cu conditia ca acesta denuntare 
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire. In acest caz, prestatorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pâna la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 

17. AMENDAMENTE 

17.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional. 

18. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 

18.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

19.  COMUNICARI 

19.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie  sa fie transmisa 
in scris. 

19.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

19.3 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau prin e-mail, cu conditia  confirmarii in scris a 
primirii comunicarii. 

20.   LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 

20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

Partile au inteles sa se incheie astazi, 19.12.2018, prezentul contract in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 

 

ACHIZITOR, PRESTATOR, 

SC ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL 

Alexandru Răzvan BUNESCU, Cristina – Elena ARGHIR, 

Președinte CA Președinte CA 

  
  

 Cristinela GROSU, 

 Director General Adj. 

  
 

 

 

 


