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Formularul nr. 1  

  

Operator economic  

…………………………..  

(denumirea/numele)  

 

 

 

FORMULAR DE OFERTA  

  

Către  

  

Administrația Piețelor Sector 2,  București  

  

Subsemnații, reprezentanți ai S.C. ..........................................................., declarăm 

următoarele:  

  

1. Examinand documentatia de atribuire, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si 

cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam servicii de paza a 

piețelor administrate de Administrația Piețelor Sector 2, Municipiul București 

pentru suma de _________lei/ora de pază umană.  

 

2. Declarăm că licența de funcționare eliberată de Inspectoratul General al Poliției 

Române este valabila la data prezentării ofertei si isi mentine valabilitatea si peste 30 

de zile. 

 

3. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa facem 

dovada celor declarate la punctul 2 și să incepem prestarea serviciilor cat mai curand 

posibil de la semnarea contractului de achizitie publica.  
  

4. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, respectiv 

pana la data de ________________(durata in litere si in cifre) si ea va ramane 

obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 

valabilitate.  
  

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, 

impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este 

stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.  
  

6. Alaturi de oferta de baza  nu depunem oferta alternativa.  
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7. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 

castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile 

din documentatia de atribuire.  
  

8. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret (adică un 

preț neobișnuit de scăzut în condițiile art. 210 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare) sau orice alta oferta 

pe care o puteti primi.  
  

Data _____/_____/_________ 

  

_______________, in calitate de _______________, legal autorizat sa semnez          

(semnatura)              oferta pentru si in numele ______________________________.  

                                                       (denumirea/numele ofertantului)  
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Formularul nr. 2  

  

……………………………..    

  

  

  

Autoritatea Contractanta  

Denumirea (numele Ofertantului)  Administrația Piețelor Sector 2  

București  

    

Nr. ………din ……………..   

(data)  

Nr. …….din ……….…....., ora……......  

(data)  

(se va completa la Registratura autoritatii 

contractante)  

  

  

SCRISOARE DE INAINTARE  

  

Ca urmare a apariției în S.E.A.P./S.I.C.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) la 

rubrica ,,Publicitate-Anunțuri”, a unui anunț de publicitate privind aplicarea procedurii de 

atribuire prin procedură proprie a contractului de servicii avand ca obiect Servicii de pază 

a piețelor administrate de Administrația Piețelor  Sector 2 București, noi 

........................................................................ (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat 

urmatoarele:  

  

1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura;  

2. Imputernicire de reprezentare a operatorului economic la sedinta de deschidere;  

3. Copie a B.I./C.I. /pasaport;  

4. Garantia de participare – in cuantumul, forma si  perioada de valabilitate stabilite in Anuntul 

de participare simplificat;  

5. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta;  

6. Informatii in legatura cu procedura de achizitie publica derulata pentru atribuirea 

contractului mai sus mentionat:  

- adresa pentru corespondenta valabila pentru comunicare la prezenta procedura, 

adrese puncte de lucru;  

- C.U.I., CIF, numele si functia reprezentantului legal al Ofertantului; 

- telefon valabil pentru comunicarea la prezenta procedura;  

- fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedura;  

- e-mail;  

    Data completarii  

........../.........../.......................   

 

Ofertant / Lider de asociatie,  

................ …………………(numele operatorului economic)  

………………..……......................... (numele persoanei autorizate si semnatura)  
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Formularul nr. 3 

  

  

  

  

  

  

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare 

  

  

  

  

  

  Subsemnatul ....................................................................., reprezentant împuternicit al   

....................................................................................................................................................... 

............,    

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 

mă aflu în situația prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre  definitivă a 

unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:  

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzut de art. 367 din Legea nr.  

286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator a fost condamnat; 

 b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 298–294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și 

completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 

din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu 

modificările și completările ulterioare, sau  de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale 

a statului în care respectivul operator a fost condamnat;  

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 – 185 

din Legea  nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau  de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 – 35 și art. 37 – 38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau  de 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator a fost 

condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și 

sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere 

a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, 

prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau  de 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator a fost 

condamnat;  

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 –217 din Legea  
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286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau  de dispozițiile corespunzătoare ale 

legislației penale a statului în care respectivul operator a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolul 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.  

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  

Înțeleg  că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.  

 Prezenta  declarație  este  valabilă  până  la  data  de  

.................................................................................     

         (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a  

ofertei)  

 
Data completării .............................  

     (Nume, prenume)  

   

 

 

(Semnătura autorizată)  

  
Notă : se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător  
  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( Funcție )   
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Formularul nr. 4 

  

  

  

  

  

  

Declarație   

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare  

  

  

  

  

  

  

  

S.C. ...................................... (denumirea, numele operatorului economic), având ca 

reprezentant legal pe ........................................., în calitate de ofertant la procedura de  

................................................ (se menționează  procedura) pentru achiziția de .............................. 

(denumirea serviciului și codul CPV), la data de  

...................................................  (zi/luna/an),  organizată  de  ........................................  

(denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:  

  

NU mă încadrez  în niciuna din situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare,  respectiv:  

– Mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 

general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie 

administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate  cu legea statului în care 

respectivul operator economic este înființat;  

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  

Înțeleg  că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.  
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Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din 

procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general 

consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.  

  

  

  Data completării .............................  

  

     (Nume, prenume)  

   

 

 

(Semnătura autorizată)  

  
Notă : se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător.  

  

  

   

( Funcție )   
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Formularul nr. 5  

  

  

  

  

  

  

Declarație privind neîncadrarea în prevederile de la art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare  

  

  

  

  

  

  

 Subsemnatul(a)  ..................................................,  reprezentant  al  

............................................. (denumirea, numele operatorului economic), participant în calitate 

de ofertant la procedura de achiziție publică „................................................” având ca obiect 

„..............................................”,  cod CPV: ................................... ........................................,  

criteriu de atribuire „.......................................” organizată de ........................................ ,  

Declar în numele ofertantului, sub sancțiunea falsului în declarații, că NU ne aflăm în 

niciuna dintre situațiile menționate în cadrul articolului 167 din Legea 98/2016, cu modificările 

și completările ulterioare:  

  

a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților 

competente prin care se constată încălcarea  acestor obligații;  

b) se află în  procedură insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activității;  

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar 

autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi 

o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;  

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru 

a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează 

denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză.;  

e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura 

în  

cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;  

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire 

a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri 

mai puțin severe;  

g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat  obligațiile principale ce-

i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau 

al unui contract de concesiune încheiat anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată 

a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;  

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor 

transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere  
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sau al îndeplinirii criteriilor de calitate și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în 

măsură să prezinte documente justificative solicitate;  

i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al 

autorității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar  putea conferi avantaje 

nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat  din neglijență informații eronate care 

pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorităților contractante privind excluderea 

din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.  

  

  

Data completării .............................   

     (Nume, prenume)  

   

 

 

(Semnătura autorizată)  

  
Notă : se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

( Funcție )   
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Formularul nr. 6  

 

 

 

  

  

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 – 60 din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare  

  

  

  

Subsemnatul(a) .................................................., reprezentant al 

............................................. (denumirea operatorului economic/asociat/subcontractant), 

participant în calitate de ofertant la procedura de achiziție publică  

„................................................” având ca obiect „..............................................”,  cod CPV:  

...................................  ........................................,    criteriu  de  atribuire  

„.......................................” organizată de ........................................ ,  

declar pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile pentru falsul în declarații cu  

privire la conflictul de interese, conform articolelor 59 - 60 din Legea 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare:  

  

 

 

 Am membri printre principalele persoane desemnate pentru prestarea serviciilor de 

pază care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul 

acesteia, membri ce au în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt 

interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori 

independența lor în contextul procedurii de atribuire.  

  

  

 DA   NU   

  

 Am membri printre principalele persoane desemnate pentru prestarea serviciilor de 

pază care reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese:  

–  

–  

–  

–  

Subsemnatul declar că toate informațiile furnizate  sunt complete și corecte în fiecare 

detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 

confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  

Înțeleg  că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.  
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Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea 

exclusivă.  

Data completării .............................  

  

     (Nume, prenume)  

   
 

 

(Semnătura autorizată)  

  
Notă : se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

( Funcție )   
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Formularul nr. 7 

  

  

Contract  de servicii 

SERVICII DE PAZĂ 2022 

 

  

Preambul  

  

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare şi al Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a 

încheiat prezentul contract de servicii, între  

  

ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 2, adresa sediu: Bucureşti, strada Ziduri 

Moşi, nr. 4, sector 2, telefon/fax 243.27.40 / 243.29.63, cod fiscal nr. RO 4266235, cont la 

Trezoreria Statului Filiala Sector 2 nr. RO39TREZ 24G7 0040 0200 109X,  reprezentată  prin  

Director, Luminița Zoe şi  Şef Birou Financiar, Resurse Umane, Annemarie Gabriela Henke, în 

calitate de achizitor, pe de o parte  şi  

       S.C.  ..........................................  S.R.L.,  adresă  sediu:  

............................................................................................,  telefon/fax  

............................................, număr de înmatriculare ............................., cod 

fiscal..................................., cont nr.  

.....................................................................................reprezentată  prin 

......................................................................, ..............................., denumită în continuare 

prestator, pe de altă parte.  

  

Cod CPV: 79713000-5 Servicii de pază (Rev. 2) 

În baza Raportului procedurii nr. .............................................. s-a încheiat prezentul contract 

de achiziţie publică de “Servicii de pază”.  

  

2. Definiţii   

  

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a.        contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale;  

b.        achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract;  

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d.        servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;   

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse 

în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului;  

f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

http://anap.gov.ro/web/legea-nr-982016-privind-achizitiile-publice/
http://anap.gov.ro/web/hotararea-nr-3952016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publicaacordului-cadru-din-legea-nr-982016-privind-achiz/
http://anap.gov.ro/web/hotararea-nr-3952016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publicaacordului-cadru-din-legea-nr-982016-privind-achiz/
http://anap.gov.ro/web/hotararea-nr-3952016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publicaacordului-cadru-din-legea-nr-982016-privind-achiz/
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imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă.  

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 obligaţiilor uneia din părţi;  

g.      zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  

  

  

  

  

3. Interpretare  

  

3.1. În 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.  

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică in mod diferit.  

  

Clauze obligatorii  
  

4. Obiectul principal al contractului    

  

4.1. - Prestatorul se obligă să execute prestarea de  “Servicii de pază”.  

4.2. – Prestatorul se obligă să presteze activitatea de “Servicii de pază” din pieţele: Obor - Hala 

Terminal, Colentina-Cremenița, Complex Delfinului (Rotondă), Colentina nr. 6A și Cernăuți nr. 

29A în conformitate cu specificaţiile prezentate în Caietul de sarcini asumat prin prezentul 

contract.  

4.3. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de “Servicii de pază” în termen de 30 de zile de la primirea facturii lunare emise de 

către prestator.  

  

 

5. Preţul contractului  

  

5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 

conform graficului de plăţi, este de....................lei/oră,  la care se adaugă ................ lei T.V.A.  

5.2. – Plățile către prestator se vor face de către achizitor pe baza facturilor lunare emise de acesta 

și vor fi însoțite în mod obligatoriu, pentru fiecare obiectiv de pază, de situații centralizatoare care 

să certifice efectuarea prestațiilor de pază și care vor fi confirmate, prin semnătură, de către 

responsabilii din partea achizitorului de la obiectivul de pază/piața respectivă.  

  

 

6. Durata contractului  

  

6.1. – Durata prezentului contract este de 10 luni, începând de la data de 01.03.2022 până la 

31.12.2022 cu posibilitatea prelungirii prin acte adiţionale până la 30.04.2023.  
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7. Executarea contractului   

  

7.1 – Executarea contractului începe la data de 01.03.2022 și după constituirea garanției de bună 

execuție.  

  

8. Documentele contractului  

  

8.1.  - Documentele contractului sunt:  

-oferta financiară;  

-caietul de sarcini.  

8.2. –Documentele contractului constituie anexă la prezentul contract şi fac parte integrantă din 

acesta.  

  

9.  Obligaţiile principale ale prestatorului  

  

9.1.- Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu caietul de sarcini.   

9.2.- Prestatorul are obligaţia de a verifica calitatea serviciilor, prin personal propriu de 

specialitate.  

9.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenul 

convenit. Totodată este răspunzător atât pentru siguranţa tuturor operaţiilor şi metodelor de 

prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pentru îndeplinirea contractului.  

9.4.- Prestatorul se obligă să asigure şi să menţină ordinea şi liniştea publică în perimetrul pieţelor: 

Hala Terminal-Obor, Colentina-Cremenița, Complex Delfinului (Rotondă), Colentina nr. 6A și 

Cernăuți nr. 29A  în conformitate cu specificaţiile prezentate în Caietul de sarcini și Oferta tehnică.  

9.5.- Pentru realizarea dispozitivului se vor folosi 6 posturi de pază permanente  și 1 post de pază 

temporar care vor executa servicii de patrulare conform Caietului de sarcini și Ofertei tehnice.  

9.6.- Agenţii de pază vor executa misiuni de supraveghere şi de împiedicare a practicării 

activităţilor comerciale ilicite desfăşurate de comercianţii ambulanţi neautorizaţi şi totodată vor 

asigura protecţia inspectorilor care desfăşoară activităţi de control în pieţe.  

9.7.- Prestatorul se obligă să asigure protejarea persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le 

pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea.  

9.8.- Prestatorul se obligă să asigure securitatea persoanelor însoțitoare și a bunurilor sau a 

valorilor transportate atunci când sumele provenite din încasări depășește valoarea de 10.000 euro 

(echivalentul în lei).  

  

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului  

  

10.1. – Achizitorul  se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.  

10.2. – Achizitorul  se obligă să platească preţul către prestator în 30 de zile de la primirea facturii 

de către acesta.  

10.3. - Dacă Achizitorul  nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 

prevăzute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de 

reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce 

achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.  
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11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor   

  

11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 

penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, până 

la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor..  

11.2. - În cazul în care Achizitorul  nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 

cotă procentuală 0,02% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată, până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor.  

11.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 

plata de daune-interese.  

11.4. – Achizitorul  îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

prestator.  În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. Achizitorul va 

avea până la data rezilierii aceleași obligații de plată prevăzute în contract.   

  

 

12. Alte responsabilităţi ale prestatorului  

  

12.1. Prestatorul asigură efectivele necesare pentru executarea misiunilor de pază, instruirea şi 

controlul activităţii acestora.  

12.2. Prestatorul va asigura echiparea personalului cu uniforme şi însemne distinctive, respectarea 

normelor privind portul acestora precum şi dotarea cu mijloace specifice executării misiunilor.  

12.3. Prestatorul informează Achizitorul  ori de câte ori este nevoie cu privire la modul în care se 

desfăşoară misiunile de pază şi propune măsuri necesare pentru creşterea eficienţei acestora.  

12.4. Prestatorul participă la apărarea ordinii şi liniştii publice în zona stabilită în planul de 

executare a pazei.  

12.5. Prestatorul şi personalul de pază sunt obligaţi să cunoască şi să respecte îndatoririle ce le 

revin conform legii.   

12.6. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5 

% din valoarea fără T.V.A. a contractului, în condițiile prevăzute la art. 39 - 42 din HG nr. 

395/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

12.7. – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă prestatorul  nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau 

execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 

pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 

prestatorului ,  precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.     

12.8.  –  Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data 

încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea serviciilor executate în baza prezentului 

contract, dacă  nu a ridicat pretenţii asupra acesteia, până la acea dată.  
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12.9. - Achizitorul se obligă să respecte condițiile impuse de legislația în vigoare privind 

securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor precum și protecția mediului; 

Instruirea personalului de pază revine prestatorului precum și răspunderea care rezultă din 

nerespectarea prevederilor legale; 

Prestatorul va răspunde de respectarea regulilor de acces în obiective, regulile fiind stabilite de 

achizitor atât pentru personal cât și pentru mijloace de transport. 

Personalului prestatorului îi este interzis să divulge date și informații confidențiale şi secrete; 

12. 10. - Personalul de serviciu va fi dotat cu: 

- uniformă de serviciu pentru personal cu însemnele de identificare conform prevederilor în 

vigoare (însemnele societății, corespunzătoare anotimpului); 

- mijloace de intervenție specifice activității de pază și protecție (baston de cauciuc, spray pentru 

imobilizare, lanternă, fluier și alte accesorii); 

- mijloace de comunicare (stații de emisie – recepție, sau alte echipamente de comunicații). 

12.11. - Prezentul contract impune respectarea disciplinei muncii, a N.T.S.M și P.S.I. pentru 

obiectivele achizitorului, conform cu legislația în vigoare. 

 

  

  

13. Alte resposabilităţi ale Achizitorului  

  

13.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le solicită în caietul de sarcini şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.  

13.2. Achizitorul va sesiza imediat prestatorul pentru nerespectarea oricărui capitol din contract.  

  

  

14. Recepţie şi verificări   

  

14.1. – Achizitorul  are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile contractuale.   

14.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Achizitorul  are obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru acest scop.  

  

 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  

  

15.1. - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor imediat după semnarea 

contractului și constituirea Garanției de bună execuție.   

          - (2)    În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, 

datorate în exclusivitate Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:  

a)    prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi  

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul                        

contractului.  

15.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 

termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.  

(2) În cazul în care intervin:   

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau  
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ii) alte circumstanţe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator,  

care îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 

oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor 

semna un act adiţional.   

15.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, 

acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act  

adiţional.  

15.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 

orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 

prestatorului.   

  

 

 

16. Ajustarea preţului contractului  

  

16.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de beneficiar  prestatorului sunt tarifele declarate 

în oferta financiară, care este parte integrantă din contract.  

16.2. – Posibilitatea ajustării prețului contractului va interveni doar în condițiile art. 221 din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 

cele ale art. 164 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.  

  

  

17. Amendamente   

  

17.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului.  

  

 

18. Subcontractanţi  

  

18.1. - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia 

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 

achizitorul.  

18.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.  

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele 

încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.  

18.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de beneficiar de modul în care îndeplineşte 

contractul.  

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contract.  

http://anap.gov.ro/web/hotararea-nr-3952016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publicaacordului-cadru-din-legea-nr-982016-privind-achiz/
http://anap.gov.ro/web/hotararea-nr-3952016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publicaacordului-cadru-din-legea-nr-982016-privind-achiz/
http://anap.gov.ro/web/hotararea-nr-3952016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publicaacordului-cadru-din-legea-nr-982016-privind-achiz/
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(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia 

nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.  

18.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 

sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 

Achizitorului.  

   

 

19. Cesiunea   

  

19.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.  

19.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract.   

  

 

 

20. Forţa majoră  

  

20.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

20.2. - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

20.3. - Îndeplinirea 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.  

20.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor.  

20.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.  

 

 

21. Prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 

  

21. 1. -Părțile se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului 

European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabile începând cu data de 

25.05.2018.  

Obligațiile prestatorului: 

- Va colecta de la Achizitor numai datele cu caracter personal necesare executării contractului, cu 

respectarea principiului minimizării datelor. 

- Datele prelucrate sunt adecvate, relevante și limitate la ce este necesar în raport cu scopurile în 

care sunt prelucrate și acestea sunt păstrate fără a depăși perioada necesară îndeplinirii scopului 

contractului, pe perioada desfășurării contractului și ulterior, conform dispozițiilor legale privind 

păstrarea documentelor și arhivarea, prelucrarea realizându-se într-un mod care asigură 

securitatea adecvată a datelor cu caracter personal.  

- Prestatorul se obligă să nu prelucreze ulterior datele cu caracter personal obținute prin executarea 

obligațiilor asumate prin prezentul contract.  
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- Prin semnarea contractului, Prestatorul declară și garantează Achizitorului, sub sancțiunea 

angajării răspunderilor prevăzute de lege, că are implementate toate măsurile tehnice și 

organizatorice necesare pentru protejarea confidențialității și securității datelor cu caracter 

personal ale Achizitorului, respectiv ale salariaților și reprezentanților Achizitorului. 

 

 

22. Soluţionarea litigiilor  

  

22.1. - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 

cu îndeplinirea contractului.  

22.2. - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi prestatorul 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 

să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.  

  

 

23. Limba care guvernează contractul  

  

23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.  

  

  

  

24. Comunicări  

  

24.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris.  

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii.  

24.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.  

  

 

25. Legea aplicabilă contractului  

  

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

  

 

 

26. Clauze finale  

26.1. Oferta de preţ face parte integrantă din prezentul contract, constituind anexă la acesta.  

26.2. Contractul a fost încheiat în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

26.3. Contractul conţine ...... file, fiecare semnată şi ştampilată.  

  

   Achizitor,                Prestator,  

ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 2 ,                  S.C. ..............................S.R.L.  

                     


