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1.

PARTILE CONTRACTANTE

Institutul Na(ional pentru Studierea Holocaustului din RomAnia ,,Elie Wiesel", cu
sediul in Bucuregti, Str. Bulevardul Dacia, nr. 89, Sector 2, Cod de inregistrare fiscala nr. 18098352,
cont virament nr. RO 3l TREZ70220G365000XXXX deschis la Trezoreria sector 2, reprezentat legal
prin Alexandru FLORIAN, avind funclia de Director General, denumit in continuare
1.1.

BENEFICIAR,
9i

1.2. S.C. RINO GUARD SRL (licenta LG.P.R. nr. 2720./P108.12.2015) , cu sediul in
localitatea Amara, str. Oituz, nr. 30, sector/judet Ialomila, telefon 0748883108, adresd de e-mail
rinoachizitii@gmail.com, inregistrati la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 21 1266103 .08.2015,
CUI 34844748, avdnd contul nr. RO58TREZ39l5069XXX0074l5, deschis la Trezoreria Ialomila,
reprezentatA legal prin Plesea Iulian-Daniel, avdnd functia de Administrator, in calitate de
PRESTATOR,
au convenit sd incheie prezentul Contract de prestdri de servicii de pazd $i ihtervenlie, denumit in
continudre CONTRACT.

DEFINITII
2.1. in prezentul Contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel :
controct-act)l juridic care reprezinta acordul de vointa al acelor doua parti, incheiat intre
autoritate contractanta in calitate de 'beneficiar' si prestator de servicii, in calitate de
2.

a)

'prestator

b)
c)
d)
e)

\

;

beneficiar si prestotor -partile contractante, asa cum sunt numite in prezentul contract ;
pretul contractuitti -pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract ;
servicii activitati a caror prestare fac obiectul contractului ;
.forta majora -urn eveniment mai presus de contractul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila excutarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente : razboaie, revolutii, incendii, enumerarea nefiind exhausivi ci enunliativd ;
zi -zi calendaristicd; an -365 zile.
3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul contractului ii reprezintd prestarea de servicii specializate de pazi qi interventie de
cdtre Prestator, in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, ale H.G. nr. 301/2012 9i ale
Planurilor de pazd,la sediul Prestatorului, situat in Bulevardul Dacia, nr. 89, sector 2, Bucureqti qi la

Monumentul Holocaustului dispus la intersectia strdzilor Anghel Saligny, Mihai Voda Ion Brezoianu
gi Lipscani. sector 5. Bucuregti.
3.2. Pentru piva permanenE gi intervenlia la sediul Beneficiarului, denumite in continuare
obiective, Prestatorul va folosi agenli de pazi proprii, organizAnd doud posturi de paze permanente,
asigurate cu cdte 3 agenli de paz6, cu program in 3 ture a cdte 1 agent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7
pe snptimdnl, pe intreaga duratii a prezentului Contract, in scopul asigurdrii pazei, protecliei,
controlului acces qi a preveni acliunile care ar putea provoca daune Beneficiaruui.
3.3. Planurile de pazE precum si Caierul de sarcini sunt parte constitutivd a prezentului contract.
Responsabilitfiile qi obligaliile prevAzute in caietul de sarcini vor fi respectate intocmai in cadrul
prezentului contract.
3.4. Agenlii de pazd vor avea in dotare spray-uri lacrimogene, bastoane de cauciuc, statii radio
emisie-receptie / telefoane mobile gi vor fi echipali cu uniforme de sezon cu insemne distinctive ale
firmei de pazd.
3.5. getul obiectivelor este Inspectorul de securitate at S.C..?l'.4...:..Y.Q.7.9.*.'..Cc*ilur, ,u
conduce, coordona, instrui qi verifica agenlii de pazia pe toate perioada de valabilitate a prezentului
contract.
3.6. Agentii de pazl vor asigura paza obiectivelor prin supraveghere directd qi vor permite accesul
persoanelor numai prin punctele de acces in obiective, situate la intrarea principali a sediului din
Bulevarul Dacia, nr. 89, sector 2, Bucuregti Ei [a intrarea in incinta Monumentului Holocaustului,
situat la interseclia str[zilor Anghel Saligny, Mihai Vod6, Ion Brezoianu qi Lipscani, sector 5,
Bucureqti.
3.7. in cadrul obiectivelor pezite se interzice :
orgrizarea qi desfEgurarea de actiuni cu caracter antisemit, xenofob sau rasist ;

.
r
.
.
.
.
r

intervenliile care depreciazd calitatea spaliilor protejate
deteriorarea sau murddrirea peretilor, geamurilor, ugilor

;
;

spdlarea autovehiculelor folosind apa curentA din instalaliile obiectivelor

;

consumul biuturilor alcoolice in spaliul protejat al obiectivelor;

lipirea afi$elor, posterelor sau anunlurilor publicitare in spaliul protejat ;
orice alte acliuni care ar putea aduce atingere stlrii elementelor componente ale imobilului
gi monumentului.

3.8. Nici un bun material nu va putea fi scos in afara obiectivelor prin perimetrul postului de pazd
IErd documentele necesare.

3.9. in caz de urgenld, agenlii de pazd vor contacta qeful obiectivului qi pe reprezentantul
BENEFICIARULUI, prin mijloacele de legdturh prevdzute in Planurile de pazi qi ii va informa
asupra naturii evenimentului produs.
4.

DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul se incheie pentru perioada: I iunie-31 decembrie 2020.
4.2. Contractul poate fi prelungil, prin act aditional, cu acordul partilor, cu o perioadi de
maximum 4 luni, respectiv p6nd la 30 aprilie 202l,la solicitarea scrisi a Beneficiarului, transmis6
Prestatorului cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea duratei de valabilitate a Contractului.
4.3. Beneficiarul iqi rezervd dreptul de a opta pentru suplimentarea serviciilor efectuate de

catre Prestator prin prelungirea duratei prezentului Contract dacd vor exista resursele financiare
necesare alocate cu aceasE destinalie in bugetul de venituri gi cheltuieli al Beneficiarului pe anul
2021.

5. PRETUL CONTRACTULUI $I MODALITATEA DE PLATA
5.1.Prefut pldtit pentru prestarea serviciului de pazd la obiectivele beneficiarului este de 11,13
lei/ori/agent de pazi, la care se adaugd TVA, astfel : 2 posturi de paze permanente 24 din 24 h,7 zile
din 7. Valoarea contractului aferentl perioadei 01,06-31J2,2020 este de 114.327,36 lei fbri TVA,

respectiv 136.049,56 lei cu TVA.
5.2. Contravaloarea serviciilor efectuate se va achita de cdtre Beneficiar lunar, prin ordin de
plat6,in contul de trezorerie al Prestatorului.
5.3. Factura fiscald reprezentdnd contravaloarea serviciilor prestate se va emite de catre Prestator
pdni in data de 05 a lunii in curs pentru luna anterioari, insolitd de pontajul justificativ.
5.4. Beneficiarul se obligd sa asigure plata serviciilor efectuate de cdtre Prestatorcel mai tdrziu in
prima decadd a lunii urmdtoare celei in care a fost emisi factura fiscald.
5.5. in cazul in care, anterior efectudrii prestaliei, vor interveni majordri ale salariului minim brut
pe economie, pd(ile convin sA se procedeze astfel :

.

Prestatorulare dreptul sd solicite majorareaprelului, fiind obligat sa comunice acest lucru
Beneficiarului;
Beneficiarul va rdspunde in scris solicitdrii Prestatorului de modificare a prelului contractului,
dupd caz urmdnd a se incheia un act aditional in care se vor menliona noile tarife qi perioada
in care aceslea vor rimine valabile, dacd bugetul beneficiarului permite majorlri.
5.6. in cazul in care Beneficiarul, dupd efectuarea recepliei,nu onoreaz5 plata facturilor in
termenul prevdzut la punctul 5.4, atunci acesta are obligalia de a pldti, ca penalitdli, o sumd echivalent5
cu 0,01% din plata neefectuati pentru fiecare zi de intdrziere, pind laindeplinirea efectivd a obligaliilor

o

contractuale.
6.

AMENDAMENTE

. PA4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, in cazul apariliei unor circumstanle carc lezeazd interesele
comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevezute la data incheierii contractului
(modificarea salariului minim pe farl).
6.2. Contractul de prestdri servicii intrd in vigoare de la data de 01.06.2020, ora 00,01.
6.1

T.OBLIGATIILE PARTILOR
7.1. PRESTATORUL se obligi:
a) sd asigure proteclia persoanelor aflate in incinta obiectivelor p5zite;
b) sd presteze serviciile cu profesionalism 9i cu promptitudine;
c) sd presteze serviciile pe baza Planului de Pazd gi Interventie, cu respectarea prevederilor legale in
vigoare specifice acestei activit5li;
d) sX execute serviciile de pazd numai cu agenli atestali conform prevederiior Legii nr. 333/2003, cu
modificdrile qi completirile ulterioare qi sd respecte numdrul stabilit in conformitate cu planul de
paz a ii intervenlie;
e) sd asigure personalul necesar, indiferent de perioada efectu6rii concediilor de odihnn, a
concediilor medicale, zilelor Iibere etc
in caz de necesitate, sA asigure o echipd de intervenlie rapidi, iar timpul de intervenfie va fi de
maxim 10 minute;
g) sd intrelind $i sA mentina in stare de functionare bunurile $i utilitAtrile aferente, pentm a fi folosite
exclusiv in executarea serviciului de pazd $i intervenlie, in condiliile actelor normative in
vigoare;

f)

inlocuiascd personalul indisponibil sau cel clruia i se retrage autoriza{ia de acces, cu
personal autorizal1'
si comunice reprezentantului Achizitorului - dl. Cristian-Constantin GHEORGHE - lunar, in
ultima zi lucritoare pentru luna urmatoare, planificarea agenjilor de securitate in posturi, iar
eventualele modificdri, vor fi comunicate cu cel pulin 24 de ore inainte de intarea in serviciu

h) sI

i)

j)
k)

sau ori de cdte ori este nevoie;

sd supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane calificate, materialele $i
orice alte echipamente necesare;
sd ia toate misurile legale de asigurare a personalului propriu implicat in realizarea
contractului, pe linie de proteclia muncii, mediu qi P.S.l., instruirea acestuia, acordarea
echipamentului de lucru qi proteclie, cercetarea eventualelor accidente de muncE 9i

inregistrarea acestora;
s6 asigure paza bunurilor gi valorilor gi proteclia persoanelor conform Planului de pazd qi
instructiunilor de pazd primite de la reprezentanjii autorizali ai Achizitorului qi sd asigure
integritatea acestora, cu respectarea consemnelor generale gi particulare;
m) sd asigure conformitatea serviciilor prestate cu prevederile regulamentului de ordine interioard
privind circulalia, intrarea qi iegirea in/din incinta obiectivului, precum qi urmdrirea respectlrii

l)

n)

acestor prevederi de citre angajatii qi partenerii de orice fel ai autoritalii confactante;
s6 prezinte, periodic, precum qi din proprie iniliativd ;i/sau la cerere, citre reprezentantul legal
gi persoanele autorizate ale Beneficiarului, responsabile cu organizarea./coordonarea activitalii

de pazA, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, documentele specifice
activitAlilor prestate, in termen de valabilitate, astfel incAt activitatea de pazd 9i proteclie sI se
desligoare in condilii de legalitate deplini qi continuitate. Toate documentele care trebuie sd
se intocmeascd gi sI se regiseascd la posturile de pazl ale imobilelor Beneficiarului se vor
redacta, de cAtre personalul Prestatorului, in stricti concordantd cu prevederile Legii nr.
33312003, cu modificdrile gi completirile legislative ulterioare qi normelor de aplicare ale

in prezentul caiet de sarcini,
se va institui qi un "Registru operativ de evidenle", in care se vor consemna evenimentele

acesteia. Independent de aceste documente obligatorii, precizate

o)

ivite, mdsurile adoptate, dispoziliile primite de la conducerea Prestatorului de servicii precum
qi cele de la responsabilul - corespondent desemnat de conducerea Beneficiarului;
sd adopte, neintArziat, toate masurile necesare in cazul tentativelor de furt sau al actelor de
violenli in incinta obiectivului, la nevoie procedandu-se la imobilizarea, identificarea,
relinerea vinovaJilor gi predarea acestora organelor de polilie competente qi va intocmi un
proces verbal de constatare;

p)

q)

r)

misurile necesiue pentru prevenirea qi/sau stoparea lenomenelor de panici, in cazul
unor situalii de fo4a majorl (inundatii, cutremure, intreruperea alimentdrii cu energie
electrici, etc.) sau in cazuri fortuite (avarii produse [a instalatii, [a retele electrice sau
telefonice, incendii, acumuldri/emisii de gaze etc.) qi si ia misurile ce se impun in astfel de
situalii pentru salvarea persoanelor qi a bunurilor/valorilor gi pentru reducerea la minim a
s6 adopte

consecintelor periculoase:
sd asigure prestarea activitdlii de pazd, proteclie qi intervenlie care se va efectua in regim de
permanenla, in ture, in toate zilele lunii calendaristice, indiferent de caracterul zilei lucritoare sau nelucretoare, in cadrul contractului, conform caietului de sarcini, a ofertei
tehnice gi a planului de pazd:
sd verifice, zilnic, pe fiecare turI, prin geful de obiectiv, urmitoarele:
prezen\a personalului la toate posturile 9i sd ia mlsuri de completare a personalului lipsl,
in cazul in care se constata astfel de situalii,
starea fizicd a personalului (oboseali, boald, stare de ebrietate etc'),

-

-

-

-

existenla pe fiecare post de paza a documentelor care stabilesc modul de organizare $i
dotare a postului, modul de acJiune in diferite situatii, listele cu personalul autoritatii
contractante qi ale Prestatorului care trebuie contactat in cazul producerii unui eveniment
sau alte situalii deosebite qi numerele de telefon la care pot fi contactati,
starea fizici a incintel or pdzile, orice deteriorare a s6rii fizice a acestora va fi sesizati
imediat personalului autorizat.

s)

t)

sd procedeze la inlocuirea agentului/agenJilor de securitate, pentru care Beneficiarul a
constatat cI nu efectueazd corespunzator prestarea serviciilor de pazd, in termen de 24 de ore
de la data atentiondrii Prestatorului de cdtre Beneficiar. in cazul abaterilor grave, inlocuirea
agentului de securitate se va realiza cu maximd celeritate.
sd depunl diligenlele necesare pentru asigurarea unei linute morale gi a unui comportament
civilizat din partea agenlilor sii in raporturile acestora cu reprezentanlii Beneficiarului qi cu
salarialii Si partenerii acestuia. Orice abatere a conduitei acestora de la normele unui
comportament civilizat gi bazat pe principii legale 9i morale va trebui sesizald prompt, de cetre
reprezentantul autorizat al Beneficiarului pentru efectuarea controlului activitilii de pazi qi
interventie, conducerii Prestatorului, in scopul adoptirii, de cdtre acesta din urmi, a mdsurilor

u)

v)

corective corespunz5toare:
sI asigure cunoa$terea qi indeplinirea de cetre personalul implicat in prestarea serviciilor de
pazd a indatoririlor care le revin:
se prezinte reprezentantului legat al Beneficiarului qi persoanelor autorizate de acesta,

urmltoarele:

-

-

un tabel cu numele qi datele de identificare ale intregului personal desemnat sd asigure
paza, proteclia gi intervenjia la obiectivele contractate, in termen de 3 (trei) zile lucritoare
de la semnarea contractului $i se actualizeze aceste informalii ori de cdte ori va apdrea
necesitatea, in maximum 3 (trei) zile lucrdtoare de la data producerii modificirii;
copii dupe atestatele profesionale gi cazierul persoanelor desemnate sd asigure paza,
proteclia $i interventia la imobilele/obiectivele specificate mai sus nu mai t6rziu de 5 zile
lucrdtoare de [a semnarea contractului. Aceste informa{ii vor fi actualizate ori de cate ori
este necesar, la inlocuirea personalului;

grafic de turd lunar, pe post de pazd, cu numele personalului desemnat sd asigure paza
obiectivului, in prima zi lucrdtoare a fieclrei luni de prestare.
w) prestatorul este deplin rlspunzetor atat pentru siguranla tuturor operaliunilor qi metodelor de
prestare utilizate, cdt qi pentru atestarea/calificarea personalului folosit, pe toate durata

-

x)

y)
z)

contractului;
in cazul in care controalele organelor abilitate vor sesiza abateri/neregularitdli de orice naturd,
in desflgurarea activitilii, ca urnare a deficienlelor sistemului qi dispozitivului de pazd,
proteclie qi interveniie, la oricare din obiectivele/posturile de pazd ale Beneficiarului, in
perioada de valabilitate a contractului, Prestatorul va suporta sancliunile aplicate in urma
constatarilor efectuate. in situalia in care Prestatorul este sanclionat in mod repetat (de cel

mult dou[ ori in cursul derutarii contractului), Beneficiarul va denunfa unilateral contractul,
prin simpla informare scrisl a Prestatorului in termen de maximum l5 zile de la constatare,
frri punere in intArziere qi lird interventia instantei judecdtoresti competente;
in situaliile sustragerilor de bunuri din oricare dintre imobilele Beneficiarului supuse prestaliei
(obiectivele pazei) prejudiciul va fi recuperat de la Prestator;
prin reprezentanlii sii/persoane autorizate ca, in maxim 5 zile lucrdtoare de [a semnarea
contractului, sI consilieze Beneficiarul, din proprie iniliativd sau la cererea acestuia, in termen
de 2 zile lucrAtoare de la solicitare, in elaborarea/actualizarea gi depunerea unui Plan de pazi
bine fundamentat, pertinent, in vederea avizirii de citre organele abilitate. consilierea

reprezintA o obligalie ce decurge din serviciile de pazd qi intervenlie asumate, in tavoarea
Beneficiarului Ei este inclusi in preful contractului;
aa) sd asigure, pentru efectuarea prestaliei de pazd gi intervenlie, personal de specialitate (agenlii
de securitate) avizat de organele de polilie, atestat profesional, salaizat, instruit, echipat gi

dotat corespunzdtor legislaliei in vigoare aplicabile in RomAnia pentru activitatea prestati gi
conform cerinlelor din caietul de sarcini;
bb) sd asigure, pe toatA durata contractului, pentru personalul implicat in efectuarea presta[iei de
pazd Ei interventie (agenlii de securitate), toate categoriile de instructaje (profesionale, SSM,
PSI etc.), la termenele legale, astfel incdt personalul implicat in efectuarea prestaliei sI fie
instruit, se posede cunoqtinlele qi deprinderile necesare activitilii pe care o va deslEqura.
Prestatorul va prezenta dovada efectulrii acestora, la semnarea contractului gi pe perioada
contractului, la cererea Beneficiarului. Instruirea personalului de pazl, precum qi rlspunderea
care incumbd din nerespectarea prevederilor legale, revin in sarcina exclusivd a Prestatorului;
cc) sd asigure personalului implicat in prestarea serviciilor de pazd qi intervenlie (agenlii de
securitate) urmatoarele accesorii obligatorii (echipament de lucru si dotarea tehnica a agentilor
de securitate conform normelor sale inteme si legislaliei in vigoare), necesare pentru
desfbqurarea activitalii: costumul convenit, ecuson cu insemnele firmei, tomlE, lantema,
pulverizator (spray) cu gaze iritant-lacrimogene, un mijloc de comunicare (telefon mobil sau
aparat de emisie-receptie),

este responsabil pentru asigurarea controlului gi sprijinirea agenlilor din
postul/posturile fixe gi mobile, organizarea gi prestarea neintreruptd a unei activitAli de
dispecerat qi mentinerea permanentl a legAturii, prin aparate de telefonie mobili qi/sau prin
aparate radio de emisie-recep{ie, intre reprezentanlii Prestatorului cu funclii de conducere sau
de coordonare in organizarea qi desftEurarea activitafi 9i agenlii aflali in dispozitivele

dd) Prestatorul

Beneficiarului, precum gi intre agen{ii aflali in turd, in dispozitive:
ee)

garanta comunicarea, atat de c6tre
qeful/coordonatorul obiectivului de pazd, cdt qi de cdtre dispeceratul sdu, a informaliilor
necesare cetre reprezentantii autorizali ai Beneficiarului, precum qi realizarea intervenfiilor

in

cazul unor evenimente, Prestatorul

va

necesare;

ff)

sd asigure intervenlia rapidS, cu echipaje specializate, la solicitarea Beneficiarului sau a
oricirui agent aflat in post, in scopul rezolvdrii unor situalii de criz5 ivite la una sau alta dintre
locatiile Beneficiarului. Prestatorul va asigura un echipaj mobil de intervenlie, dotat cu
autoturism echipat conform legii, in termen de maximum 10 minule de la solicitare. Acesta
trebuie si informeze reprezentantii Beneficiarului Ei sd adopte primele mdsuri pentru limitarea

consecinlelor evenimenlului I
gg)in cazde incendii, sA adopte de misuri de stingere qi de salvare a persoanelor, a bunurilor 9i a
valorilor, sI sesizeze pompierii Ei se anunle conducerea Achizitorului, polilia 9i organele
competente, conform prevederilor legale aplicabile;
hh) sa adopte primele mdsuri pentru salvarea persoanelor

;i

evacuarea bunurilor

in

caz de

dezastre;

ii)

sI realizeze operaliunile specifice de sigilare a incdperilor in caz de necesitate 9i sd asigure

fumiturile (ceara, sigiliu etc.) necesare in acest sens;
jj) sn pdstreze, strict confidenlial, orice date / documente i informatii 9i / sau altele asemenea,
referitoare la activit5lile desfEgurate de Beneficiar, la care personalul de pazd qi intervenlie
poate avea acces, in virtutea sarcinilor de serviciu;
kk) sd desemneze, la semnarea prezentului Contract de achizilie public6, o persoand responsabili
cu derularea contractului. Persoana responsabill cu derularea contractului va analiza modul in

ll)

care sunt satislEcute nevoile Beneficiarului gi respectate cerintele previzute in caietul de
sarcini;
sI respecte condiliile impuse de legislalia vigoare privind paza qi proteclia
obiectivului, proteclia muncii, prevenirea qi stingerea incendiilor precum gi protecJia

in

mediului;
mm) si asigure controlul qi indrumarea, conform normativelor in vigoare, organizarea qi
executarea activitdlii de pazA gi control acces desfEguratd de agenlii de securitate;
nn) sE asigure
misura posibilitllilor, servicii suplimentare la solicitarea expres[ a
Beneficiarului;
oo) si desplgubeascl Beneficiarul cu contravaloarea pagubelor, dovedite de organele competente,
produse prin indeplinirea defectuoasl a obligaliilor prezentului contract, in subsidiar cu autorii
direcli ai faptelor din care au rezultat prejudiciile qi in cazul in care existi o legdturi de
cauzalitate intre fapta din care au rezultat prejudiciile qi neindeplinirea sau indeplinirea
defectuoasd a atribuliilor de pazi;
pp)sd efectueze instruirea, de orice fel, a personalului angajat pentru efectuarea serviciilor de
pazl qi intervenlie. Tot Prestatorului ii revine rdspunderea privind comunicarea, cercetarea $i
inregistrarea eventualelor accidente de munci produse pe duata $i in legiturd cu executarea
sarcinilor de serviciu ale personalului slu.

in

b)

7.2. Agenlii de securitate ai Prestatorului trebuie au urmitoarele indatoriri:
sd poarte permanent uniformd, in timpul serviciului, ecuson cu insemnele firmei, tomlE,
lantemd, spray cu gaze iritant-lacrimogen, mijloc de comunicare (telefon sau stalie de emisiereceplie) etc. menlionate in planul de pazA avizal de cdtre organele de polilie competente.
sI cunoascl obiectivul gi particularitelile sale (consemnul general gi particular din planul de

c)

pazl qi modurile de intervenlie in diferite situatii de urgenld);
sd asigure paza gi apirarea integritnlii tuturor bunurilor

a)

d)
e)

f)

g)
h)

gi valorilor aflate in interiorul

obiectivului;
sI asigure ordinea qi liniqtea publicd in interiorul qi proximitatea obiectivului;
sI verifice la terminarea programului sistemul de inchidere: ferestre, ugi, birouri, magazii;
pentru obiectivul situat in Bd. Dacia nr.89, sector 2, sI legitimeze orice vizitator qi sI il
inregistreze in Registrul de poarta;
se-qi ingtiinJeze de indati gefii ierarhici despre producerea oricdrui eveniment in timpul
exercitdrii serviciului qi despre misurile luate, acestea fiind aduse qi la cunogtinJa
reprezentanlilor Benefi ciarului ;
sd sesizeze de indatd polilia despre faptele de naturA se prejudicieze patrimoniul unitalii, sa
asigure locul faptei (conservarea urmelor) gi sd dea concursul la prinderea infractorilor 9i
recuperarea bunurilor gi valorilor;

i) sI raporteze in permanentl
j)
k)

factorilor clrora [e este subordonat evenimentele legate de

indeplinirea obligaliilor de serviciu:
sd pdstreze confidenlialitatea deplind in legdturd cu activitatea sa gi cu datele 9i informaliile la
care are acces in legdturd cu obiectivul Beneficiarului;
si nu pdrdseasc6 sub nici un motiv postul, decAt in condilii strict prevdzute pentru aceasta in

planul de pazd;
1) si respecte intocmai regulile inteme specifice obiectivului pe care il deserveqte;
m) si des{Eqoare activitatea pentru care a fost angajat cu profesionalism 9i cu respect pentru
benefi ciar, angajatii Ei colaboratorii acestuia;
n) sd coopereze in permanenJd cu factorii desemnati de conducerea Beneficiarului, in scopul unei
bune desfrqurdri a

activitAli de pazit;

o)

sd rispundl pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului din culpa sa, in calitate de comitent
pentru prepusul siu, in strictd conformitate cu legea qi alte acte juridice intocmite pentru
realizarea acestei rdspunderi.

a)

b)

7.3. Obligafiile Prestatorului privind subcontractanlii
Prestatorul are obligalia, in cazul in care subcontracteazd

pd\i din

contract, de a incheia
contracte cu subcontractan{ii desemnali, in aceleaqi condilii in care el a semnat contractul cu
Beneficiarul.
Prestatorul are obligalia de a prezenta Beneficiarului toate conhactele incheiate cu
subcontractanlii desemnali.

recunoagtere ale acestora, precum qi contractele
incheiate cu aces,tia se constituie in anexe la contract.
Prestatorul este pe deplin raspunzator fa!5 de Beneficiar de modul in care indeplineqte
contractul atdt el, cdt qi subcontractantul.
Subcontractantul este pe deplin rlspunzitor fafi de Prestator de modul in care igi indeplineqte

c) Lista
d)
e)

subcontractanlilor,

cu datele de

partea sa din contract.

f)
g)

Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor dacd acegtia nu iqi
indeplinesc partea lor din contract.
Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu qi-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prelul contractului qi va fi
notifi cati, obligatoriu, Benefi ciarului.

BENEIICIARUL se obligi:
a) sd aducd la cunogtinla Prestatorului prevederile Regulamentului de Ordine Interioard
7.4.

b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

Deciziile inteme referitoare la accesul gi circulalia in locaJiile menlionate in prezentul conhact
sau cele cu privire la organizarea activitalii de pazd gi PSI;
sd puni la dispozilia Prestatorului toate iniormaliile disponibile pentru oblinerea rezultatelor
a$teptate, cum ar fi: date de intrare, raportdri, situalii specifrce, evaluarea de risc la securitate
fizicd gi planul de pazd precum qi reglementdrile inteme, procedurile qi instrucliunile de lucru
care au legaturd cu buna indeplinire a sarcinilor qi atribuliilor serviciilor de paz[;
sd numeascd responsabilul de contract care va monitoriza permanent derularea contractului qi
va asigur[ contactul nemijlocit cu Prestatorul;
si fumizeze la timp Prestatorului toate datele qi informaliile necesare executdrii serviciului de
pazd la obiectivele Institutului, in conditiile contractului ;
sd puni la dispozilie Prestatorului spa{iile necesare efectudrii serviciului ;
sd menlind iluminatul permanent pe timp de noapte in punctele vulnerabile ale obiectivelor,
stabilite de comun acord cu Prestatorul ;
sd nu angterrcze agentii de pazd afTati in timpul serviciului in alte activiteli decdt cele strict de
pazd qi sd nu solicite acestora sd pdrlseascd postul in scopuri personale ;
sd plateascd Prestatorului contravaloarea serviciilor efectuate la termenele $i in condiliile
stabilite in prezentul Contract ;
sd verifice qi si sd receptioneze serviciile prestate in conformitate cu prevederile prezentului
conftact, prin semnarea procesului verbal de receplie
sI asigure condilii adecvate de pazd pentru agenli qi sd stabileascd limitele de competenld ale
acestora

k)

lali

de angajalii proprii

:

si informeze Prestatorul in cazul in

care intervin

modificirii

asupra

ocazia incheierii sau pe parcursul derularii prezentului contract

1)

sau

sd dispund de toate

autorizaliile necesare

informaliilor fumizate cu

;

funclionirii, pentru activitatea desfrguratd.

m) sd comunice Prestatorului orice nereguli constatate, referitoare la modul de derulare a
prezentului Contract sau in legdturd cu deficien{ele manifestate in exercitarea atribuJiilor
profesionale $i comportamentul agenlilor de securitate, in vederea luirii mdsurilor de
remediere. Neregulile constatate cu privire la modul de efectuare a pazei vor fi formulate in
scris, in termen de maximum 48 de ore de la constatarea acestora.
n) sd supravegheze qi sd adopte mdsuri de recuperare a pagubelor de la Prestator pentru
eventualele pagube produse din vina acestuia
S.

PENALITATI

onoreazd facturile in termenul prev5zut pdn contract,
atunci acesta are obligalia de a pl6ti, ca penalitdli, o sume echivalenta cu o cot5 procentuall de 0,01%
din valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de inldrziere de la expirarea scadenlei acesteia.
8.2. in cazul in care, din vina sa exclusive, Prestatorul nu reu$e$te sd iqi indeplineascl
obligaliile asumate prin contract, Beneficiarul are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca
penaliti{i, o sumd echivalentd cu 0,0102 pentru fiecare zi de intdrziere, din valoarea prestaliilor

8.1.

in cazul in care Beneficiarul nu

neindeplinite, pdn6 la indeplinirea efectivd a tuturor obligaliilor.
8.3. Prestatorul va suporta toate daunele (degraddri, furturi, etc) produse Beneficiarului prin
executarea negorespunz Atoare a serviciilor contractate, in tot sau in parte. Pentru pagubele cauzate
beneficiarului, constatate in obiectivele stabilite prin conuact ca fiind produse exclusiv din culpa
prestatorului, acesta va rdspunde material (penal sau patrimonial, conform prevederilor legale). Plata
prejudiciului se va face de cdtre prestator in baza unui proces verbal incheiat qi insusit de cdtre o
comisie mixtd (beneficiar - prestator), sau printr-o hottuare definitivi a instanlelor de judecatf,
competente.

9.CLAUZA PENALA

9.1.

in

cazul unor evenimente deosebite, care au ca urnare daune materiale

aduse

Beneficiarului, se va proceda la cercetarea adminisffativd qi, dacd se va considera cA este necesar, cu
participarea organelor de Polilie, care vor stabili rdspunderea materiala. Dacd dupd investiga{ie,
Prestatorul este gasit vinovat, acesta va fi rdspunzdtor din punct de vedere material in raport cu
contravaloarea prej udiciului.
10.

INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul Contract inceteaza de drept prin ajungerea la termen sau in cazul

dintre pdrli

o
o
.

:

nu i$i executa obligariile asumate

o
r

;

este declaratd in stare de incapacitate de platd sau a fost declanqatd procedura de lichidare
judiciarA / faliment inainte de inceperea execufirii prezentului Contract;
cesioneazd drepturile Ei obligaliile prevAzute de prezentul Confiact, fErd acordul celeiialte

pa4i

o

in care una

;

iqi incalcd obligaliile sale, dupd ce a fost avertizatd, printr-o notificare scrisd, de cltre cealaltd
parte, cd o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea contractului ;
prin acordul pd4ilor.
intrucAt contractul atribuit este contestat la CURTEA DE APEL BUCURESTI in situalia in
care instanla decide reevaluarea ofertelor, contractul se reziliazd in termen de 5 zile de la
comunicarea hotdrdrii pronunlatd de instanld.

10.2. Partea care invocd o cauzd de incetare a prezentului contract va notifica cealaltl parte
cu cel pulin 30 (treizeci) zile inainte de data la care incetarea urmeazi sd-Ei producd efectele.

10.3. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligaliilor deja
scadente intre pir,tile contractante.
10.4. Prevederile prezentului capitol nu inlaturd rdspunderea pdrlii care in mod culpabil a
cauzat incetarea Contractului.
10.5. Prezentul Contract poate inceta qi prin denunlare unilaterald din partea Beneficiarului,
cu obligatia acestuia de a anunla in scris Prestatorul despre intenlia de denunlare a contractului, cu 30
(treizeci) de zile inainte de ziua c6nd acesta ar urma si inceteze qi cu obligalia pentru Beneficiar de a
achita toate sumele scadente, inclusiv pentru perioada scursl de la data emiterii notificdrii de
denunlare, pdnd la data la care confactul igi inceteazi efectele .
11.

FORTA MAJORA

11.1. Nici una dintre pir,tile contractante nu rlspunde de neexecutarea la termen sau de
executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricdrei obligalii care ii revine in baza
prezentului Contract, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligaliei respective a
fost cauzatd de forla majord, astfel cum aceasta este definitd la punctul 2 din prezentul Contract.
1 1.2. Partea care invocd fo4e majorA este obligatd sI notifice celeilalte p5(i, in lermen de 24
ore, producerea evenimentului qi si ia toate mdsurile posibile in vederea limitarii consecinlelor lui .
1 1.3. Daci in termen de 48 ore de la producere evenimentul respectiv nu inceteazd, p54ile au
dreptul si-;i notifice incetarea de plin drept a prezentului Contract, Ilrd ca vreuna dintre ele sd
pretindd daune - interese .

12.

NOTIFICARI

12.1. in accepliunea pA4ilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinitd dacd va fi transmisd la sediul societdlii prev5zut in partea
introductivd a prezentului Contract .
12.2.in can:J in care p5rlile doresc si fie notificate la o altd adresd sau Ei-au schimbat adresa,
acestea iqi vor comunica una alteia, in scris, aceasta .
12.3. in cazul in care notificarea se face pe cale pogtald, ea va fi transmis5, prin scrisoare
recomandati, cu confirmare de primire qi se considerl primitd de destinatar la data menlionata pe
aceasta confirmare

.

12.4. Dacd notificarea se trimite prin fax, ea se consider5 primite in prima zi lucrdtoare dupd

in care a fost expediati .
12.5. Notificirile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre pd4i, dacd nu sunt
confirmate prin modalitatile prevazute la alineatele precedente.
12.6. Oice comunicare dintre pi4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd
fie transmisd in scris.
12.7 . Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat Ei in
cea

momentul primirii.
13.

LITIGII

13.1. Parlile au convenit ca toate neinjelegerile privind validitatea prezentului Contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia si fie rezolvate pe cale amiabild, de
reprezentanli lor.
13.2.

in cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu

supuse spre solufionare instanlelor de

este posibild pe cale amiabil5, ele

vor fi

judecat[ competente de la sediul Beneficiarului.
14.

DISPOZITII FINALE

14.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adilional incheiat intre pdrti

.

14.2. Prczentul Contract reprezinti voinla pd(ilor gi inldturd orice altd inlelegere verbalS
dinue acestea, anterioar[ sau ulterioard incheierii lui .
14.3. in cazul in care pdrlile iqi incalcd obligaliile lor, neexercitarea de partea care suferi
weun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent bdnesc a obligaliei
respective nu inseamnd ca ea a renunlat la acest drept al seu .
14.4. Pdrlile se obligd sd respecte gi sE aplice prevederile legislatiei in vigoare referitoare la
securitatea $i senltatea in munc5, av6nd ca scop asigurarea celor mai bune condilii in desfh;urarea
procesului de munc6, a vielii, a integritatii corporale $i seneEfi salarialilor qi altor persoane
participante la procesul de munci.
14.5. Perlile se obligd s[ asigure confidenlialitatea cu privire la ac]iunile derulate in comun.
14.6. Confidenlialitatea prezentului Contract rdmdne in vigoare gi dupd incetarea acestuia,
penftu o perioadi de 3 ani de la incetare.

Prezentul CONTRACT conline 11 pagini, a fost redactat, incheiat qi semnat astazi,
21.05.2020, in doui exemplare originale, cAte unul pentru fiecare parte.
Prezentul CONTRACT intrd tn vigoare tncepdnd cu data de 1 iunie 2020, ora 00.01.

PRESTATOR:

BENEFICIAR:
Institutul Nalion al
Holocaustului

S.C. RINO GUARD SRL

o
DIRECTO
Alexan

tes el"

rtia

I
Reprezentant Legal
Plesea Iulian-Daniel

GE
s,!i

Otr.(bL l

Contabil $ef,

,"ar;;[u
vF-A;

aa.

{-

;rr.lF;Eil-

ilii" r'rr{ 1i\ irr-r,ril..r
3&

-z-Le-f,.2."&-

Scur6'-,r

rl'RO

€e,i,bi

