
 
OFERTANTUL               Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

______________________      nr. _________ / __ . __ . 2017 
(denumirea/numele) 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către _______________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  
                            ________________________________________ 

                                (denumirea contractului de achiziţie publică)    
      
noi ____________________________ vă transmitem alăturat următoarele: 
         (denumirea/numele ofertantului) 
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de _____ copii: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
 
Data completării __ . __ . 2017 

 
Cu stimă, 
 

Operator economic, 
 

   ___________________ 
      (semnătura autorizată) 



Formular nr. 1  
  Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 

D E C L A R A Ţ I E 
 privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 

 
 Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului la 
procedura pentru achiziţia de .............................................., cod CPV 
......................................................., organizată de .................................................. , declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 99/2016, 
respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea 
uneia dintre următoarele infracţiuni: 
   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării 
        Operator economic, 
        .................................   

                                                      (semnătură autorizată) 
 
 
 



Formular nr. 2  
  Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 
 

 
 

D E C L A R A Ţ I E 
 privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 

 
 
 
 

 Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului la 
procedura pentru achiziţia de .............................................., cod CPV 
......................................................., organizată de .................................................. declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că: 
  Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 
general conoslidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie 
administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care 
respectivul operator economic este înfiinţat. 
  
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data completării 
     
        Operator economic, 
        .................................  
                 (semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Operator economic                                                         Formular nr. 3 
........................................... 
       (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 

 
    Subsemnatul......................................................................................reprezentant împuternicit al 
...................................………… (denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al ofertantului, la procedura pentru atribuirea contractului 
……………………………………., organizată de ................................................, declar pe proprie 
răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 99/2016 privind 
achizițiile publice, respectiv; 
    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se 
constată încălcarea acestor obligaţii; 
    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii; 
    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că 
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea 
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar 
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 
    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o 
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în 
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 
    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să 
prezinte documentele justificative solicitate; 
    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă 
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării      Operator economic, 
        .................................  

                 (semnătură autorizată) 
 
 



 
 

FORMULARUL 4 
Art. 51, alin.2. – Legea 198/2016 

DECLARAŢIE 
privind respectarea reglementărilor obligatorii  

în domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă 
 

Subsemnatul(a) .............................................................. împuternicit/reprezentant legal al 
…………………………………..................... (numele operatorului economic) declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ţinut cont 
de obligatiile din domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă, conform legislatiei în vigoare. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice sau fizice să furnizeze informatii reprezentanţilor autorizaţi ai Unităţii Administrativ 
Teritoriale Orasul Breaza, Judeţul Prahova cu privire la orice aspect referitor la respectarea de către 
noi a obligaiilor din domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă. 
 
Data completării ………/…………………. 

 
Semnez ……………….. (nume si semnătură) în calitate de ……………………, legal autorizat să 

semnez oferta pentru si în numele …………………………………………... 
(denumirea/numele operatorului economic participant la licitatie) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr.  5 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 

FORMULAR DE OFERTA 
Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm servicii de protecţie 
şi pază pentru preţul de....................fără TVA, la care se adaugă TVA  în valoare de ......................... 

  
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem prestarea 
furnizarea   cat mai curand posibil în conformitate cu graficul  stabilit de beneficiar. 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ............. zile, (durata în litere şi 
cifre) respectiv până la data de ....................... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           
(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

 
5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare): 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă 
primită. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 



Contract de servicii 
nr.______________data_______________ 

 
 
 
 
Părţile contractante: 

Spitalul de Boli Pulmonare Breaza, cu sediul în Breaza, str. Miron Caproiu, nr. 42, telefon 
0244/340.419, fax 0244/341.464  cod fiscal nr. 2843469, titulara a contului 
nr._________________________________, deschis la Trezoreria Campina , reprezentata prin  
Manager Lenuta Marinescu si Director financiar  Corina Richea, în calitate de achizitor  pe de o 
parte , 

Si 

S.C. ______________________ SRL persoana juridica cu sediul in _________________________, 
str. ___________________, nr._______________ judetul _____________,  telefon 
nr_____________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.______________________, 
CUI _____________________, cont RO___________________________ deschis la Trezoreria 
____________, reprezentata prin __________________ în calitate de prestator, 

 
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 parţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 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;   
j. 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.  
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Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul contractului   
4.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract, respectiv “Servicii 
de protectie si pază la obiectivele Spitalului de Boli Pulmonare Breaza” în  conformitate cu 
caietul de sarcini si cu oferta tehnica si financiara transmisa si acceptata – Anexa  la prezentul 
contract.  

4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 

 
5. Preţul contractului 
 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre Beneficiar se va 
calcula lunar, in functie de orele prestate si preturile unitare prezentate in oferta castigatoare. 
5.2.Pretul este de ___________ lei/agent/ora fara TVA, respectiv  _______ lei/agent/ora cu TVA. 
 
6. Durata contractului 
 
6.1  Durata prezentului contract este de ______________, începând de la data de ______________.  
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ____________________. 
6.3. Contractul poate fi prelungit prin act aditional daca partile convin. 
 
7. Executarea contractului 
 
7.1 – Executarea contractului începe  la data de ______________.  
 
8. Documentele contractului 
 
8.1 - Documentele contractului sunt:  
- caiet de sarcini 
- oferta castigatoare 
- acte aditionale, daca va fi  cazul 
 
9. Obligaţiile principale ale prestatorului 
 
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract.   
9.2- Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:  

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele 
achiziţionate, şi  

ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 
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10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul 
convenit.   
– Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în 30 de zile de la emiterea facturii de către 
acesta. Factura va fi insotita de documente justificative prin care se certifica prestarea serviciului si 
din care sa reiasa clar numarul de ore prestate/agent/luna.  
10.2 - 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 plaţii. Imediat ce 
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
 
11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul lucrarilor neefectuate, ca 
penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere, din 
valoarea facturii prezentata la plata. 
11.2  În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la scadenta, atunci 
acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % pentru 
fiecare zi de intarziere, din plata neefectuată.  
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 
furnizorului, 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 furnizor. În acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.  
 

Clauze specifice 
 
 
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
12.1(1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.   
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă 
cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  
12.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
12.3 Prestatorul se obliga sa respecte intocmai: 
-prevederile legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; 
-prevederile HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la 
art. 69 din legea 333/2003; 
-prevederile HG 035/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi 
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desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie; 
-orice act normative ce reglementeaza domeniul serviciilor de paza, prestatorul avand obligatia de a 
se  actualize din punct de vedere legal si de a indeplini toate  formele legale impuse de legislatia in 
vigoare pe parcursul derularii contractului. 
 
 
12.4 Prestatorul se obliga : 
- să poarte costumul convenit, ecuson cu insemnele firmei, lanterna, spray cu gaze iritant-lacrimogen  
mijloc de comunicare-telefon , mijloace de imobilizare;  
- să cunoască în amănunţime obiectivul şi particularităţile sale;   
- să asigure paza şi apărarea integrităţii tuturor bunurilor si valorilor aflate în interiorul obiectivului;   
- să-şi înştiinţeze de îndată şefii ierarhici despre producerea oricărui eveniment în timpul exercitării 
serviciului şi despre măsurile luate, acestea fiind aduse în regim de urgenţă la cunoştinţa factorilor de 
conducere a obiectivului;   
- să sesizeze poliţia despre faptele de natură să prejudicieze patrimoniul unităţii şi să dea concursul la 
prinderea infractorilor şi recuperarea bunurilor şi valorilor;  
- să raporteze în permanenţă factorilor cărora le este subordonat evenimentele legate de îndeplinirea 
obligaţiilor de serviciu;  
- să păstreze confidenţialitatea deplină în legătură cu activitatea sa şi cu datele şi informaţiile la care 
are acces în legătură cu obiectivul beneficiarului;  
- să poarte permanent în timpul serviciului uniforma şi dotările obligatorii;   
- să nu părăsească sub nici un motiv postul, decât în condiţii strict prevăzute pentru aceasta, 
prevăzute în planul de pază;  
- să respecte întocmai regulile interne specifice obiectivului pe care îl deserveşte;   
- să desfăşoare activitatea pentru care a fost angajat cu maximă discreţie şi cu respect pentru 
beneficiar, angajaţii si clientii acestuia;  
- să coopereze în permanenţă cu factorii desemnaţi de conducerea beneficiarului în scopul unei bune 
desfăşurări a activităţii de pază şi protecţie;  
- să răspundă pentru prejudiciile cauzate beneficiarului din culpa sa, în calitate de comitent pentru 
prepusul sau, în strictă conformitate cu legea şi alte acte juridice întocmite pentru realizarea acestei 
răspunderi;   
- să asigure în măsura posibilităţilor, servicii suplimentare la solicitarea expresă a beneficiarului;   
- să verifice la terminarea programului sistemul de inchidere: ferestre, usi birouri, magazii;   
- prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în conformitate cu propunerea sa tehnică.   
- prestatorul este deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de 
prestare cuvenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului; 
- prestatorul este obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind paza şi 
protecţia unităţii, protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor precum şi protecţia mediului;  
- instruirea personalului de paza revine prestatorului precum si răspunderea care incumba din 
nerespectarea prevederilor legale;  
- prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate; în situaţia în 
care prestatorul este sancţionat în mod repetat, achizitorul va denunţa unilateral contractul;  
- in situaţiile sustragerilor de bunuri din unitate şi în urma cercetărilor efectuate de organele de 
politie, daca se constata vinovătia agenţilor de pază, prejudiciul va fi recuperat de la prestator;   
 
 
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
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13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 
 
14. Recepţie şi verificări 
 
14.1- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
 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.  
Verificarea se va face de catre beneficiarul directal serviciilor  si de catre Politia Locala a Orasului 
Breaza.  
 
 
 
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
 
15.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de 
la primirea ordinului de începere a contractului.  
(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 
prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul 
convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.   
(2) În cazul în care:  

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

încalcarea contractului de către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a orică rei faze 
a acestora, atunci parţile 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 parţilor, 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, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.  
16.2 - Preţul contractului nu se actualizează . 
 
 
17. Amendamente 
 
17.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
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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 parţi 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 in anexe la contract.   
18.3- (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor 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.   
(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 daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 
achizitorului.  
 
19. Forţa majoră 
 
19.1- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.   
19.2- Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
19.3- 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.   
19.4- 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.   
19.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.  
 
20. Soluţionarea litigiilor 
 
20.1 - 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 legatură cu îndeplinirea contractului.  
20.2 - 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 judecatoreşti din România.  
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21. Limba care guvernează contractul 
 
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
22. Comunicări 
 
22.1- (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.   
22.2- Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.  
 
23. Legea aplicabilă contractului 
 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Parţile au înteles să  încheie azi _____________ prezentul contract în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 

 
 
                     Achizitor, 

         Spitalul de Boli Pulmonare Breaza                Prestator, 

                                                                                                  S.C. _______________ SRL 

 

 Manager,                        Administrator, 

            Lenuta Marinescu                                            _____________________ 

               Director Financiar 

                Corina Richea 

          Consilier juridic, 

           Sebastian Udateanu 

Primaria Breaza 
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