CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr.____ din _________
Incheiat intre:
P.F.A. MARINESCU I. LAURENTIU – ION, cu sediul în Bucureşti, Str. Schiorilor, nr. 17. sector 6,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. F 40/3463/2013,
cod unic de inregistrare 32207552, cont bancar RO45CECEC001946217909611, deschis la CEC BANK SA
– Agentia “Lucretiu Patrascanu”, Sector 3, Bucuresti, reprezentată prin Marinescu Laurentiu Ion, CNP
1640923400054, denumită în cele ce urmeaza PRESTATOR
si
S.C. _________________ S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str._____________________, nr. ___ ,
sector _____, cod unic de înregistrare ______________, număr de ordine la Registrul Comerţului
_____________, având contul nr. __________________-deschis la ________________, legal
reprezentată prin ____________________, denumită în cele ce urmează BENEFICIAR
au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:
Definitii:
Raport de evaluare – Raportul intocmit in urma evaluarii de risc la securitatea fizica. Se transmite catre
conducatorul unitatii si cuprinde toate prevederile Art. 7 (2) din Instructiunile nr. 9 / 1 februarie 2013
privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica.
Cerinte minime de securitate - cerintele prevazute in Normele de aplicare a Legii nr.333/2003,
aprobate prin HG nr. 301/2012.
Grila de evaluare – grila specifica fiecarei categorii de locatie, aprobata prin Instructiunile nr. 9/2013.
Risc acceptabil –nivelul de risc mai mic de 60%, considerat ca fiind acceptabil conform Instructiunii nr.
9/2013.
Risc inacceptabil - inseamna nivelul de risc mai mare sau egal cu 60% considerat ca fiind inacceptabil
conform Instructiunii nr. 9/2013
Capitolul 1. Obiectul contractului
1.1.1. Prestatorul se obliga sa execute servicii de evaluare de risc la securitatea fizica, denumite in
continuare in mod generic “Evaluare de risc” pentru sediul Beneficiarului situat in ___
1.2. Serviciile vor include:
1.2.1. definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea
fizică a unităţii;
1.2.2. stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru;
1.2.3. identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor şi
cauzelor riscului, precum şi a potenţialelor consecinţe;
1.2.4. analizarea riscurilor la securitatea fizică;
1.2.5. estimarea riscurilor unităţii beneficiare;
1.2.6. întocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică.
Capitolul 2. Termen de executie
2.1.

Prestatorul va finaliza serviciile de Evaluare de risc in termen de maximum ………… zile lucratoare
de la data semnarii prezentului contract.

2.2.

În cazul în care Benefciarul nu pune la dispozitie Prestatorului documentele necesare “Evaluarii
de risc” sau nu asigura accesul in locatia prevazuta la art.2.1, termenul se decaleaza in mod
corespunzator.

Capitolul 3. Valoarea contractului si modalitati de plata
3.1.
3.2.
3.3.

Valoarea totala a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract este de
lei. Valoarea este
finala, Prestatorul nefiind platitor de TVA.
Prestatorul va emite factura corespunzatoare serviciilor prestate la data depunerii Raportului de
evaluare la sediul Beneficiarului.
Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor prestate in termen de 15 zile calendaristice de la
data primirii facturii fiscale emise de catre Prestator.

Capitolul 4. Obligatiile Partilor
4.1. Obligatiile Prestatorului
4.1.1. Prestatorul se obliga sa prestreze serviciile ce fac obiectul prezentului contract cu profesionalism
si in concordanta cu cu prevederile legale in domeniu.
4.1.2. In efectuarea analizei de risc, Prestatorul va tine seama de cerintele minime de securitate
prevazute de legislatia in vigoare.
4.1.3. Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor furnizate de catre
Beneficiar, conform Acordului de confidentialitate prevazut in Anexa 1 la prezentul contract.
4.1.4. Prestatorul va preda Beneficiarului un exemplar din Raportul de evaluare intocmit pentru locatie
si in cazul in urma analizei se constata ca locatia se incadreaza intr-un nivel de risc acceptabil,
Prestatorul va atasa Raportului si grila de evaluare completata si semnata.
4.1.5. In cazul in care locatia se incadreaza la “Risc inacceptabil”, Raportul de evaluare va cuprinde una
sau mai multe variante de recomandari pentru a asigura trecerea locatiei la nivelul de risc
acceptabil.
4.1.6. Beneficiarul cunoaste ca neincadrarea locatiei la un nivel de risc acceptabil atrage dupa sine
necompletarea si ne-emiterea grilei de evaluare.
4.2. Obligatiile Beneficiarului
4.2.1. Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitie Prestatorului pentru consultare, contractele incheiate
cu furnizorii de servicii de securitate (paza, monitorizare, interventie, transport valori, instalare
si mentenanta sisteme);
4.2.2. Beneficiarul va pune la dispozitie Prestatorului, in copie, certificarile de incadrare in clasa de
siguranta pentru dotarile existente la locatie;
4.2.3. Beneficiarul va pune la dispozitie Prestatorului o scurta descriere a organizarii securitatii in
cadrul unitatii;
4.2.4. Beneficiarul va asigura reprezentantului desemnat de catre Prestator accesul in locatia sa pentru
a se putea efectua verificarile necesare analizei de risc;
4.2.5. Beneficiarul se obliga sa furnizeze Prestatorului informatiile necesare realizarii etapelor
prevazute la art.1.2.1 – 1.2.5 din prezentul contract.
4.2.6. Beneficiarul va asigura în timp util toate informaţiile şi documentele necesare în mod rezonabil
pentru a permite Prestatorului să execute serviciile ce fac obiectul prezentului contract.
Beneficiarul garantează că toate informaţiile dezvăluite sau ce vor fi dezvăluite Prestatorului
sunt adevărate, corecte şi nu induc în eroare asupra niciunui aspect important. Prestatorul se va
baza în executarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract pe informaţiile furnizate de
Beneficiar şi nu va verifica în mod independent corectitudinea şi caracterul complet al oricărei
informaţii oferite (ex: numar de evenimente produse la locatiile Beneficiarului, valoarea
tranzactiilor zilnice, a sumelor depozitate pe timp de noapte, etc.). Beneficiarul va răspunde şi
de informarea Prestatorului în legătură cu orice modificări asupra informaţiilor oferite iniţial.
4.2.7. Beneficiarul se obliga să plătească integral şi la termenul prevăzut în contract tariful datorat
Prestatorului drept contravaloare a serviciilor prestate;

Capitolul 5. Raspunderea contractuala
5.1.
5.2.

Neindeplinirea de catre Prestator, in mod culpabil a obligatiei de efectaure a analizei de risc in
termenul prevazut la art. 2.1, atrage suportarea unei penalitati de ……………% pentru fiecare zi de
intarziere, calculate la valoarea serviciului neindeplinit.
În cazul în care Beneficiarul îşi îndeplineşte cu întârziere obligaţia de plată prevăzută la 3.3., va
plăti Prestatorului o penalitate în valoare de ……..% din suma restanta, pentru fiecare zi de
întârziere. Beneficiarul va fi de drept în întârziere în ceea ce priveşte obligaţia de plată.

Capitolul 6. Forţa majoră
6.1.
6.2.

6.3.

Niciuna dintre Parti nu va raspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a
obligaţiilor sale legate de executarea obligatiei asumate, dacă întârzierea sau neîndeplinirea
obligaţiilor este cauzată total sau parţial de un caz de forta majora.
Pentru a fi exonerată de răspundere, Partea care invocă Forţa majoră este obligată să o notifice
celeilalte Părţi în termen de maxim 5 zile de la apariţie. Aceeaşi procedură va fi îndeplinită şi
după încetarea Forţei majore. Forţa majoră va fi dovedită cu document emis de Camera de
Comerţ şi Industrie a României.
Dacă notificarea nu s-a făcut din motive imputabile, Partea aflată în culpă este responsabilă de
prejudiciile provocate celeilalte Părţi, prin omisiunea acestei notificări.

Capitolul 7. Notificări
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Toate notificările, scrisorile, cererile, sau alte comunicări care se efectuează în temeiul acestui
contract vor fi efectuate în scris în limba română.
Toate notificările, scrisorile, cererile sau alte comunicări, vor fi transmise Părţii căreia îi sunt
adresate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau pe adresa de mail comunicata
la pct. 7.4. Părţile se obligă să-şi notifice reciproc imediat orice schimbare de adresă în caz
contrar, considerându-se că notificarea/scrisoarea/cererea/comunicarea a fost trimisă în mod
valabil la vechea adresă.
O notificare, scrisoare, cerere sau altă comunicare va fi considerată ca fiind transmisă (i) la data
prevazuta in mandatul poştal, dacă a fost efectuată prin scrisoare recomandată cu confirmare
de primire şi (ii) la data menţionată pe mesajul de mail (acesta păstrându-se de către Partea
expeditoare şi fiind predate destinatarului la cerere, dacă a fost transmisă pe aceasta cale ).
Orice notificări, scrisori, cereri sau alte comunicări care modifica partial sau total prevederile
prezentului contract, vor fi transmise la următoarele numere sau adrese:

Capitolul 8. Legea aplicabilă si soluţionarea litigiilor
8.1.
8.2.

Prezentul contract este guvernat de şi interpretat în conformitate cu legea română.
Litigiile referitoare la validitatea sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea
acestui contract vor fi înaintate spre soluţionare instanţei de judecată competente.

Capitolul 9. Clauze Finale
11.1.

Dacă orice termen, clauză sau condiţie din prezentul contract sau aplicarea acestora pentru
orice persoană sau situaţie este, în orice măsură, nulă sau inaplicabilă, restul acestui contract
sau aplicarea termenului, clauzei sau condiţiei unor persoane sau situaţii, altele decât cele în
raport cu care sunt nule sau inaplicabile, nu vor fi afectate, iar fiecare termen, clauză sau
condiţie din prezentul contract va fi valabilă şi aplicabilă în totalitate, în măsura maximă permisă
de lege.

11.2.
11.3.
11.4.

Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al Părţilor şi intră în vigoare la data semnării
acestuia.
Prezentul contract va putea fi completat/modificat numai prin încheierea în scris a unui Act
Adiţional de către Părţi. Fiecare document încheiat în aceste condiţii va fi considerat ca parte
integrantă a prezentului contract, având valabilitate ca şi acesta.
Anexele prezentului contract sau orice alte documente care le modifică sau le înlocuiesc sunt
părţi integrante din acesta.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, astăzi ________2013, câte unul pentru fiecare
Parte.

