5. MODELE DE ACORD CADRU
si
CONTRACT SUBSECVENT

Acord – cadru prestari servicii
SERVICII DE PAZA
Nr. ....... data ..................
1.Părţile acordului-cadru
În temeiul Legea nr.98/23.05.2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a intervenit prezentul
acord-cadru,
între
Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu sediul in Timisoara, tel/fax 0256/221224; 0256/495339;
0256/200046 , cod fiscal 4483447, cont IBAN RO 19TREZ 6215041XXX000495, deschis la Trezoreria Timisoara,
reprezentata prin Manager General Dr. Maria Olimpia Oprea in calitate de achizitor , pe de o parte
Şi
S.C ............................... S.R.L. sediul central in ................., str ..................., nr telefon .................... numar de
inmatriculare
....................
Codul
fiscal
...................................................,
cont
................................................................. deschis la ........................................................ reprezentata legal
....................................................., avand functia de ........................................ ,in calitate de promitent prestator, pe de
alta parte
2. Scopul acordului cadru
2.1 - Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor guverna
contractele de furnizare ce urmează a fi atribuite în temeiul şi pe durata derulării prezentului acord.
2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea serviciilor din anexa la prezentul acord-cadru.
3. Durata acordului- cadru
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este 24 luni, adică de la………………. până la ……………..
4. Preţul unitar al serviciilor
4 .1 – Preţul unitar al produselor este cel inclus de promitentul prestator în propunerea financiară şi este
prevăzut în anexa la prezentul acord-cadru.

5 . Ajustarea pretului
5.1 – Pentru serviciile prestate , platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiara , anexa la prezentul acord cadru.
5.2 – Pretul poate fi ajustat in baza unei solicitari scrise din partea prestatorului .Solicitarea de
majorare a pretului se inainteaza catre autoritatea contractanta cu cel putin 5 zile inainte de data de la
care se propune ajustarea pretului.Ajustarea se va face doar in conditiile in care salariul minim pe
economie va fi modificat Majorarea pretului unitar se va face cu acelasi procent cu care va creste si
salariul minim pe economie.
6. Obiectul şi valoarea acordului cadru
6.1. Obiectul achizitiei consta in asigurarea serviciilor de paza la obiectivele si bunurile ce apartin
autoritatii contractante.Activitatea prestatorului se va desfasura in conformitate cu prevederile Legii
333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor si protectia persoanelor , cu prevederile legii
307/2006 privind aparea impotriva incendiilor , precum si cu respectarea Planului de paza al
aut.contractante.Numarul de ore prestate lunar este de cca. 5353 ore si poate varia in functie de
necesarul spitalului , comunicat prestatorului prin graficul intocmit lunar.
6.2. – Promitentul-prestator se obliga sa execute serviciile adjudecate prin procedura interna de
achizitie – Servicii de paza – CPV: 79713000-5 , in perioada/perioadele convenite si in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul acord cadru.
6.3. – LOCATIA OBIECTIVELOR PAZITE SI PROGRAMUL DE PAZA:
Obiectivele si posturile de paza aferente, pentru care a fost intocmit prezentul Caiet de sarcini,
sunt amplasate pe teritoriul administrativ al judetului TIMISOARA , identificate dupa cum urmeaza:
I I.Obiectiv – SPITALUL CLINICILE NOI
Situat in municipiul TIMISOARA , Str. Gheorghe Dima Nr.5
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicilor, accesul autoturismelor
proprietate personala a cadrelor medicale si a personalului apartinator.
Post de paza – permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor si
autovehiculelor care intra si ies, in si din obiectiv. Serviciul de paza se desfasoara la poarta de intrare
pe timp de zi si de noapte, la intervale de timp stabilite prin Planul de Paza, iar agentul va fi dotat cu
mijloace de comunicatie, protectie si paza, asigurate de catre prestator.
II.Obiectiv – CLINICA CHIRURGIE MAXILO - FACIALA

Situat in municipiul TIMISOARA str. Tache Ionescu Nr.5
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Chirurgie Maxilo –
Faciala.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in
si din obiectiv, pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
III.Obiectiv – CLINICA ORL
Situat in municipiul TIMISOARA str. Bl.Revolutiei Nr.6
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii ORL.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in
si din obiectiv, pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
IV.Obiectiv – CLINICA ASCAR.
Situat in municipiul TIMISOARA str. Bl Revolutiei Nr.12
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii ASCAR
Post de paza permanent, fix , care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in si din
obiectiv, pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al obiectivului,
iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza, asigurate de catre
prestator.
V. Obiectiv – COMPARTIMENT GERIATRIE
Situat in municipiul TIMISOARA str. Sfanta Rozalia Nr.3
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Compartimentului Geriatrie si a
Ambulatoriului.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in
si din obiectiv pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
VI.Obiectiv – CLINICA ONCOLOGIE MEDICALA
Situat in municipiul TIMISOARA str. Victor Babes Nr.22
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Compartimentului Geriatrie si a
Ambulatoriului.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in
si din obiectiv pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
VII.Obiectiv – CLINICA RADIOTERAPIE
Situat in municipiul TIMISOARA str. Marasti Nr.5
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Radioterapie.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in
si din obiectiv pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
VIII.Obiectiv – CLINICA OFTALMOLOGIE
Situat in municipiul TIMISOARA str. Scoar Martir Radian Belici Nr.3
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Oftalmologie.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in si din
obiectiv, pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al obiectivului,

iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza, asigurate de catre
prestator.
IX.Obiectiv – CLINICA RECUPERARE MEDICALA
Situat in municipiul TIMISOARA str. C.D Loga Nr.42 - 44
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Balneofizioterapie.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in
si din obiectiv, pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
X.Obiectiv –CLINICA OBSTETRICA.
Situat in municipiul TIMISOARA str. Bl 16 Decembrie 1989, Nr. 22
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Obstetrica.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in si
din obiectiv, pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
XI.Obiectiv – CLINICA GINECOLOGIE
Situat in municipiul TIMISOARA str. Odobescu nr.1 - 3
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Ginecologie.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in si
din obiectiv pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
XII.Obiectiv – CLINICA DERMATO-VENEROLOGIE
Situat in municipiul TIMISOARA str. Daliei, Nr.17
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Dermato-Venerologie,
Ambulatoriul de Specialitate, Laboratorul de Analize.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in
si din obiectiv pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator
7. Obligaţiile promitentului- prestator
7.1 - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în
propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
7.2 - Promitentul-prestator sa presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute graficul de prestare prezent in
propunerea tehnica.
7.3 – Promitentul-prestator se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror :
i).reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala ( brevete ,
nume , marci) , legate de echipamentele , materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu
serviciile prestate.
ii). Daune-interese , costuri , taxe si cheltuieli de orice natura aferente , cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea cerintelor din doc.de atribuire intocmita de catre achizitor.
7.4 - Promitentul-prestator se obligă să :

a) sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea
obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate.
b) sa puna la dispozitia achizitorului, pe toata durata derularii contractului numarul de
agenti de paza necesar pentru derularea continua si in bune conditii a activitatii in toate
obiectivele. Agentii de paza care vor presta serviciile vor fi calificati conform OG
129/2000, instruiti si atestati conform prevederilor Legii nr. 333/2003.
c) sa organizeze, sa conduca, sa controleze si sa garanteze activitatea de paza, precum si
modul de prestare a serviciilor de catre personalul propriu.

d) sa asigure echipamentul de lucru si dotarea tehnica a agentilor de paza conform
normelor sale interne si legislatiei in vigoare pentru a mentine prestigiul unitatii achizitoare
si anume:
- uniforme si echipamente de protectie cu insemne specifice;
- arme neletale permise de lege;
- bastoane autoaparare (tomfa);
- mijloace de legatura, intre posturi - dispeceratul prestatorului de paza si
responsabilul de derulare al contractului din partea beneficiarului.
e) sa prezinte autorizatiile necesare desfasurarii activitatii conform legilor in vigoare.
f) sa garanteze pastrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea
achizitorului.
g) sa intocmeasca si sa transmita spre aprobare Planurile de paza ale obiectivelor
contractate.
h) sa respecte urmatoarele reguli in timpul executarii serviciului:
 sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivelor, pentru a
preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii beneficiare.
 sa pazeasca obiectivele, bunurile si valorile primite in paza si sa asigure integritatea
acestora.
 sa permita accesul in obiective numai in conformitate cu reglementarile legale si cu
dispozitiile interne, sa efectueze controlul la intrarea si la iesirea din incinta unitatii a
persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor si altor bunuri.
 sa nu permita accesul in obiectivele pazite persoanelor aflate in stare de ebrietate.
 sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit
infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne
stabilite prin regulamente proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa
predea Politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al
altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un
proces-verbal despre luarea acestor masuri.
 sa aduca la cunostinta, de indata, conducerii autoritatii contractante si pe seful sau
ierarhic despre producerea fiecarui eveniment, in timpul executarii serviciului si despre
masurile luate.
 in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, la retelele
electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari, care sunt de natura sa produca
pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia
primele masuri imediat dupa constatare.
 in caz de incendii sa ia imediat masuri de localizare, stingere si de salvare a
persoanelor, bunurilor si a valorilor si sa sesizeze pompierii, sa anunte conducerea
unitatii beneficiare si politia.
 sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor si a valorilor in caz de
calamitati.
 sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii
beneficiare si sa dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce-i revin politiei pentru
prinderea infractorilor.
 sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca prin natura atributiilor au acces la
asemenea date si informatii.
 sa poarte uniforma si insemenele distinctive conform regulamentului intern al
prestatorului.
 sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu consume astfel de
bauturi in timpul serviciului, sa nu absenteze fara motive temeinice si sa nu paraseasca
postul de paza pana la inlocuirea cu alt agent de paza.
 sa fie respectuosi in raporturile de serviciu.
 sa execute, in raport cu specificul obiectivului, bunurilor sau valorilor pazite, orice alte
sarcini care i-au fost incredintate potrivit planului de paza.

i) sa informeze reprezentantul aut.contractante ,despre toate aspectele rezultate din
executarea misiunii si sa propuna masuri care pot duce la cresterea eficientei activitatii
de protectie a bunurilor si valorilor.
j) sa asigure mentinerea in stare de functionare a aparaturii de paza, alarmare, comunicatii,
mobilier si oricaror alte amenajari destinate efectuarii serviciului de paza, puse la
dispozitie de beneficiar.
k) sa asigure impreuna cu reprezentantii desemnati ai achizitorului instruirea periodica si
evaluarea semestriala a personalului de paza, privind specifcul activitatii ce se
desfasoara in obiective.
l) la sfarsitul programului de lucru agentul de paza care a executat serviciul raporteaza
evenimenele petrecute in timpul serviciului sǎu dipeceratului societatii de paza.
Prestatorul va prezenta zilnic o informare centralizata a evenimentelor din obiective
reprezentantului numit al achizitorului, in vederea eliminarii vulnerabilitatilor in
protectia fizica a securitatii obiectivelor;
7.5 – Promitentul-prestator are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul
si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cu toate datele incluse in doc.de
atribuire.
7.6- Promitentul-prestator are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor , sa asigure resursele
umane , materialele , instalatiile si echipamentele necesare,fie de natura provizorie fie definitiva cerute
de si pentru contract in masura in care necesitatea asigurarii acestora e prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
7.7 – Promitentul-prestator este pe deplin responsabil pt.executia serviciilor in conformitate cu graficul
de prestare convenit.Este de asemenea raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
de prestare utilizate , cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
7.8 – Promitentul-prestator se obliga sa sigure pentru personalul societatii de paza urmatoarele:
a). Uniforma si insemne distinctive , conform legii
b). Statie de emisie receptie sau telefon mobil in fiecare post , in legatura permanenta cu dispeceratul
prestatorului;
c). Echipament de autoaparare;
d). Materiale , consumabile ( registre) necesare executarii contractului;
e). Sa respecte prevederile Art.38 din L.333/2003,cu privire la atributiile personalului de paza;
f). Sa nu paraseasca sub nici un motiv postul , decat in conditiile strict prevazute pentru aceasta in
planul de paza.
g). Sa instiinteze de indata sefii ierarhici, despre producerea oricarui eveniment in timpul exercitarii
serviciului si despre masurile luate , acestea fiind in regim de urgenta la cunostiinta factorilor de
conducere a obiectivului.
h). Sa sesizeze politia despre fapte de natura sa prejudicieze patrimoniul unitatii si sa dea concursul la
prinderea infractorilor si recuperarea bunurilor si valorilor;
i). Sa asiste personalul atestat , dotat conform planului de paza si in conformitate cu programul
solicitat de beneficiar.
7.9-Promitentul-prestator se obliga sa asigure paza obiectivelor si bunurilor materiale , in conf. cu
prevederile L.33/2003 , pornind de la planul de paza existent la SCMUT care vor fi puse la dispozitia
soc.prestatoare.
7.10- Promitentul-prestator se obliga sa intocmeasca impreuna cu SCMUT planul de paza si avizarea lui
de catre Politie;
7.11- Promitentul-prestator se obliga sa intocmeasca consemnul particular al posturilor impreuna cu o
persoana delegata de SCMUT;
7.12- Promitentul-prestator se obliga sa asigure permanent uniformele si dotarile obligatorii
7.13- Promitentul-prestator se obliga sa asigure existenta unui dispecerat local prin care sa asigure
legatura permanenta cu posturile de paza prin radio si telefon.
7.14- Promitentul-prestator se obliga sa asigure existenta unui echipaj de interventie dotat cu mijloace de
transport si comunicare , echipament de autoaparare.
7.15- Promitentul-prestator se obliga la instruirea personalului de paza revine in sarcina prestatorului
precum si raspunderea care rezulta din nerespectarea prevederilor legale.
7.16- Promitentul-prestator se obliga sa despagubeasca beneficiarul in cazul de furturi sau distrugeri.

7.17- Promitentul-prestator raspunde pentru orice paguba pe care o produce ca urmare a prestarii

necorespunzatoare a serviciului, fara punere in intarziere, somatie sau alta procedura prealabila.
Evaluarea pagubelor se va face de catre prestator si autoritatea contractanta prin reprezentantii sai
legali. Daca prestatorul nu se prezinta in termen de una ora de la solicitare, prin persoana cu
competenta de reprezentare a acesteia, evaluarea se va face de catre achizitor, iar prestatorul va
accepta aceasta evaluare.Consecintele si daunele produse din nerespectarea consemnului postului vor
fi integral retinute in sarcina prestatorului.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obligă să receptioneze , potrivit clauzei 13 , serviciile prestate in termenul convenit
8.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul de 60 de zile
convenit de la inregistrarea facturii la sediul aut.contractante.
8.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute
convenite,atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor, notificând în prealabil
achizitorul cu 10 zile înainte de sistarea prstarilor de servicii. Imediat după ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile, fprestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
8.4 – Achizitorul se obliga:
- sa plateasca integral si la termenul prevazut in contract tariful datorat prestatorului drept
contravaloare pentru serviciul prestat.
- sa colaboreze activ cu prestatorul si cu angajatii sai pentru asigurarea eficientei activitatii acesteia in
realizarea obligatiilor contractuale.
- sa asigure cadrul legal si sa respecte termenii contractuali referitori la conditiile concrete de
desfasurare a activitatii agentilor de paza.
- sa raspunda pentru faptele angajatilor sai, daca acestea sunt de natura sa impiedice sau sa influenteze
negativ indeplinirea atributiilor contractuale ale agentilor de paza.
- sa anunte prestatorul despre orice nereguli in legatura cu modul de derulare a clauzelor contractului
de servicii sau in legatura cu deficientele manifestate in exercitarea atributiilor profesionale si
comportamentul agentilor de paza. Reclamatiile vor fi formulate in scris in maxim 48 de ore de la
constatarea evenimentului. Nerespectarea acestui termen exonereaza de raspundere prestatorul.
- sa anunte in timp util prestatorul asupra oricaror actiuni sau activitati ale achizitorului, sau organizate
de terti in perimetrul SCMUT spre a fi asigurat cu masuri de paza, protectie si prevenire, de catre
prestatorul de servicii.
8.5 – Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitate sau informatie pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare in indeplinirea contractului.
9. Receptie si verificari:
9.1 – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din doc.de atribuire.
9.2- Verificarile se vor face in conformitate cu prevederile din prezentul contract
10. Incepere , finalizare , intarzieri , sistare
10.1 – Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de incepere a contractului.In cazul in care prestatorul intarzie / suporta costuri
suplimentare datorate achizitorului , partile vor stabili de comun acord:
a). Prelungirea perioadei de prestare a serviciului;
b). Totalul cheltuielilor aferente ,daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
10.2 – Serviciile prestate in baza contractului ,sau, daca este cazul , oricare faza , a acestora prevazuta
a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare , trebuie finalizate intermenul convenit de
parti,termen care se calculeaza de la data inceperii prestarilor serviciilor.
In cazul in care: - orice motive de intarziere ce nu se datoreaza prestatorului sau alte circumstante
neobisnuite susceptibile de a surveni , atfel decat prin incalcarea contractului de catre prestator.
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestora,atunci partile vor revizui de comun acord perioada de prestare si vor semna un act aditional.
11. Comunicări
11.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

11.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin posta,fax sau e-mail.
12 Documentele acordului cadru:
a) propunerea tehnică
b)propunerea financiară
13. Încetarea acordului cadru
13.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:
- prin ajungerea la termen
- prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport
cu anumite praguri valorice
(2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
- prin acordul de voinţă al părţilor ;
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a
obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 5 zile a
părţii în culpă.
14. Litigii
Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se
vor soluţiona pe cale amiabilă.
Părţile au convenit să încheie azi …………. prezentul acord-cadru, în patru exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
Promitent-achizitor,

Promitenti- furnizori,

Achizitor,
MANAGER GENERAL
Dr Maria-Olimpia Oprea
DIR FIN CONTABIL
Ec Sanda Damian
OFICIUL JURIDIC
Cj Fodor Adeline
SEF SERVICIU ACHIZITII
Ec.Jian Beatrice

CFP,
Ec.Mihaela Sandor

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTARI SERVICII
DE PAZA

Nr............... din ........................
1. Părţile contractului subsecvent
În temeiul Acordului Cadru/ Acordurilor Cadru din anexa incheiate in data de ..................., a intervenit
prezentul contract subsecvent, încheiat între
Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu sediul în Timisoara telefon/fax 0256/221224 , cod
fiscal 4483447,cont IBAN RO 19TREZ 6215041XXX000495, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentată
prin Manager General Dr. Maria Olimpia Oprea în calitate de achizitor, pe de o parte,
Şi
..................................................................................................... în calitate de PRESTATOR
Clauze obligatorii
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse – medicamente cuprinse în anexa contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le
furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar
fi transportul, alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs
nou,recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de
componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de
Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă
şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extreme
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 în
mod diferit.
4. Obiectul şi valoarea acordului cadru
4.1. Obiectul achizitiei consta in asigurarea serviciilor de paza la obiectivele si bunurile ce apartin
autoritatii contractante.Activitatea prestatorului se va desfasura in conformitate cu prevederile Legii
333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor si protectia persoanelor , cu prevederile legii
307/2006 privind aparea impotriva incendiilor , precum si cu respectarea Planului de paza al
aut.contractante.Numarul de ore prestate lunar este de cca. 5353 ore si poate varia in functie de
necesarul spitalului , comunicat prestatorului prin graficul intocmit lunar.
4.2. – Promitentul-prestator se obliga sa execute serviciile adjudecate prin procedura interna de
achizitie – Servicii de paza – CPV: 79713000-5 , in perioada/perioadele convenite si in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul acord cadru.
4.3. – LOCATIA OBIECTIVELOR PAZITE SI PROGRAMUL DE PAZA:
Obiectivele si posturile de paza aferente, pentru care a fost intocmit prezentul Caiet de sarcini,
sunt amplasate pe teritoriul administrativ al judetului TIMISOARA , identificate dupa cum urmeaza:
I I.Obiectiv – SPITALUL CLINICILE NOI

Situat in municipiul TIMISOARA , Str. Gheorghe Dima Nr.5
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicilor, accesul autoturismelor
proprietate personala a cadrelor medicale si a personalului apartinator.
Post de paza – permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor si
autovehiculelor care intra si ies, in si din obiectiv. Serviciul de paza se desfasoara la poarta de intrare
pe timp de zi si de noapte, la intervale de timp stabilite prin Planul de Paza, iar agentul va fi dotat cu
mijloace de comunicatie, protectie si paza, asigurate de catre prestator.
II.Obiectiv – CLINICA CHIRURGIE MAXILO - FACIALA
Situat in municipiul TIMISOARA str. Tache Ionescu Nr.5
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Chirurgie Maxilo –
Faciala.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in
si din obiectiv, pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
III.Obiectiv – CLINICA ORL
Situat in municipiul TIMISOARA str. Bl.Revolutiei Nr.6
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii ORL.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in
si din obiectiv, pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
IV.Obiectiv – CLINICA ASCAR.
Situat in municipiul TIMISOARA str. Bl Revolutiei Nr.12
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii ASCAR
Post de paza permanent, fix , care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in si din
obiectiv, pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al obiectivului,
iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza, asigurate de catre
prestator.
V. Obiectiv – COMPARTIMENT GERIATRIE
Situat in municipiul TIMISOARA str. Sfanta Rozalia Nr.3
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Compartimentului Geriatrie si a
Ambulatoriului.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in
si din obiectiv pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
VI.Obiectiv – CLINICA ONCOLOGIE MEDICALA
Situat in municipiul TIMISOARA str. Victor Babes Nr.22
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Compartimentului Geriatrie si a
Ambulatoriului.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in
si din obiectiv pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
VII.Obiectiv – CLINICA RADIOTERAPIE
Situat in municipiul TIMISOARA str. Marasti Nr.5
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Radioterapie.

Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in
si din obiectiv pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
VIII.Obiectiv – CLINICA OFTALMOLOGIE
Situat in municipiul TIMISOARA str. Scoar Martir Radian Belici Nr.3
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Oftalmologie.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in si din
obiectiv, pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al obiectivului,
iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza, asigurate de catre
prestator.
IX.Obiectiv – CLINICA RECUPERARE MEDICALA
Situat in municipiul TIMISOARA str. C.D Loga Nr.42 - 44
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Balneofizioterapie.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in
si din obiectiv, pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
X.Obiectiv –CLINICA OBSTETRICA.
Situat in municipiul TIMISOARA str. Bl 16 Decembrie 1989, Nr. 22
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Obstetrica.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in si
din obiectiv, pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
XI.Obiectiv – CLINICA GINECOLOGIE
Situat in municipiul TIMISOARA str. Odobescu nr.1 - 3
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Ginecologie.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in si
din obiectiv pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator.
XII.Obiectiv – CLINICA DERMATO-VENEROLOGIE
Situat in municipiul TIMISOARA str. Daliei, Nr.17
Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Dermato-Venerologie,
Ambulatoriul de Specialitate, Laboratorul de Analize.
Post de paza permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in
si din obiectiv pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al
obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza,
asigurate de catre prestator
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract subsecvent este valabil până la ............................
6. Executarea contractului
6.1 – Executarea contractului subsecvent începe, la data semnarii contractului subsecv. de catre ambele parti
7. Documentele contractului
7.1 – Documentele contractului sunt: - anexa ; - comenzile aferente contractului subsecvent
7. Obligaţiile prestatorului
7.1 - Prestatorul se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în
propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
7.2 - Prestatorul sa presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute graficul de prestare prezent in propunerea
tehnica.

7.3 – Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror :
i).reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala ( brevete ,
nume , marci) , legate de echipamentele , materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu
serviciile prestate.
ii). Daune-interese , costuri , taxe si cheltuieli de orice natura aferente , cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea cerintelor din doc.de atribuire intocmita de catre achizitor.
7.4 - Prestatorul se obligă să :

m)sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea
obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate.
n) sa puna la dispozitia achizitorului, pe toata durata derularii contractului numarul de
agenti de paza necesar pentru derularea continua si in bune conditii a activitatii in toate
obiectivele. Agentii de paza care vor presta serviciile vor fi calificati conform OG
129/2000, instruiti si atestati conform prevederilor Legii nr. 333/2003.
o) sa organizeze, sa conduca, sa controleze si sa garanteze activitatea de paza, precum si
modul de prestare a serviciilor de catre personalul propriu.
p) sa asigure echipamentul de lucru si dotarea tehnica a agentilor de paza conform
normelor sale interne si legislatiei in vigoare pentru a mentine prestigiul unitatii achizitoare
si anume:
- uniforme si echipamente de protectie cu insemne specifice;
- arme neletale permise de lege;
- bastoane autoaparare (tomfa);
- mijloace de legatura, intre posturi - dispeceratul prestatorului de paza si
responsabilul de derulare al contractului din partea beneficiarului.
q) sa prezinte autorizatiile necesare desfasurarii activitatii conform legilor in vigoare.
r) sa garanteze pastrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea
achizitorului.
s) sa intocmeasca si sa transmita spre aprobare Planurile de paza ale obiectivelor
contractate.
t) sa respecte urmatoarele reguli in timpul executarii serviciului:
 sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivelor, pentru a
preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii beneficiare.
 sa pazeasca obiectivele, bunurile si valorile primite in paza si sa asigure integritatea
acestora.
 sa permita accesul in obiective numai in conformitate cu reglementarile legale si cu
dispozitiile interne, sa efectueze controlul la intrarea si la iesirea din incinta unitatii a
persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor si altor bunuri.
 sa nu permita accesul in obiectivele pazite persoanelor aflate in stare de ebrietate.
 sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit
infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne
stabilite prin regulamente proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa
predea Politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al
altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un
proces-verbal despre luarea acestor masuri.
 sa aduca la cunostinta, de indata, conducerii autoritatii contractante si pe seful sau
ierarhic despre producerea fiecarui eveniment, in timpul executarii serviciului si despre
masurile luate.
 in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, la retelele
electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari, care sunt de natura sa produca
pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia
primele masuri imediat dupa constatare.
 in caz de incendii sa ia imediat masuri de localizare, stingere si de salvare a
persoanelor, bunurilor si a valorilor si sa sesizeze pompierii, sa anunte conducerea
unitatii beneficiare si politia.
 sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor si a valorilor in caz de
calamitati.







u)

v)

w)

x)

sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii
beneficiare si sa dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce-i revin politiei pentru
prinderea infractorilor.
sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca prin natura atributiilor au acces la
asemenea date si informatii.
sa poarte uniforma si insemenele distinctive conform regulamentului intern al
prestatorului.
sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu consume astfel de
bauturi in timpul serviciului, sa nu absenteze fara motive temeinice si sa nu paraseasca
postul de paza pana la inlocuirea cu alt agent de paza.
sa fie respectuosi in raporturile de serviciu.
sa execute, in raport cu specificul obiectivului, bunurilor sau valorilor pazite, orice alte
sarcini care i-au fost incredintate potrivit planului de paza.
sa informeze reprezentantul aut.contractante ,despre toate aspectele rezultate din
executarea misiunii si sa propuna masuri care pot duce la cresterea eficientei activitatii
de protectie a bunurilor si valorilor.
sa asigure mentinerea in stare de functionare a aparaturii de paza, alarmare, comunicatii,
mobilier si oricaror alte amenajari destinate efectuarii serviciului de paza, puse la
dispozitie de beneficiar.
sa asigure impreuna cu reprezentantii desemnati ai achizitorului instruirea periodica si
evaluarea semestriala a personalului de paza, privind specifcul activitatii ce se
desfasoara in obiective.
la sfarsitul programului de lucru agentul de paza care a executat serviciul raporteaza
evenimenele petrecute in timpul serviciului sǎu dipeceratului societatii de paza.
Prestatorul va prezenta zilnic o informare centralizata a evenimentelor din obiective
reprezentantului numit al achizitorului, in vederea eliminarii vulnerabilitatilor in
protectia fizica a securitatii obiectivelor;

7.5 – Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cu toate datele incluse in doc.de
atribuire.
7.6- Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor , sa asigure resursele umane ,
materialele , instalatiile si echipamentele necesare,fie de natura provizorie fie definitiva cerute de si
pentru contract in masura in care necesitatea asigurarii acestora e prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
7.7 – Prestatorul este pe deplin responsabil pt.executia serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit.Este de asemenea raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate , cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
7.8 – Prestatorul se obliga sa sigure pentru personalul societatii de paza urmatoarele:
a). Uniforma si insemne distinctive , conform legii
b). Statie de emisie receptie sau telefon mobil in fiecare post , in legatura permanenta cu dispeceratul
prestatorului;
c). Echipament de autoaparare;
d). Materiale , consumabile ( registre) necesare executarii contractului;
e). Sa respecte prevederile Art.38 din L.333/2003,cu privire la atributiile personalului de paza;
f). Sa nu paraseasca sub nici un motiv postul , decat in conditiile strict prevazute pentru aceasta in
planul de paza.
g). Sa instiinteze de indata sefii ierarhici, despre producerea oricarui eveniment in timpul exercitarii
serviciului si despre masurile luate , acestea fiind in regim de urgenta la cunostiinta factorilor de
conducere a obiectivului.
h). Sa sesizeze politia despre fapte de natura sa prejudicieze patrimoniul unitatii si sa dea concursul la
prinderea infractorilor si recuperarea bunurilor si valorilor;
i). Sa asiste personalul atestat , dotat conform planului de paza si in conformitate cu programul
solicitat de beneficiar.

7.9- Prestatorul se obliga sa asigure paza obiectivelor si bunurilor materiale , in conf. cu prevederile
L.33/2003 , pornind de la planul de paza existent la SCMUT care vor fi puse la dispozitia
soc.prestatoare.
7.10- Prestatorul se obliga sa intocmeasca impreuna cu SCMUT planul de paza si avizarea lui de catre
Politie;
7.11- Prestatorul se obliga sa intocmeasca consemnul particular al posturilor impreuna cu o persoana
delegata de SCMUT;
7.12- Prestatorul se obliga sa asigure permanent uniformele si dotarile obligatorii
7.13- Prestatorul se obliga sa asigure existenta unui dispecerat local prin care sa asigure legatura
permanenta cu posturile de paza prin radio si telefon.
7.14- Prestatorul se obliga sa asigure existenta unui echipaj de interventie dotat cu mijloace de transport
si comunicare , echipament de autoaparare.
7.15- Prestatorul se obliga la instruirea personalului de paza revine in sarcina prestatorului precum si
raspunderea care rezulta din nerespectarea prevederilor legale.
7.16- Prestatorul se obliga sa despagubeasca beneficiarul in cazul de furturi sau distrugeri.
7.17- Prestatorul raspunde pentru orice paguba pe care o produce ca urmare a prestarii
necorespunzatoare a serviciului, fara punere in intarziere, somatie sau alta procedura prealabila.
Evaluarea pagubelor se va face de catre prestator si autoritatea contractanta prin reprezentantii sai
legali. Daca prestatorul nu se prezinta in termen de una ora de la solicitare, prin persoana cu
competenta de reprezentare a acesteia, evaluarea se va face de catre achizitor, iar prestatorul va
accepta aceasta evaluare.Consecintele si daunele produse din nerespectarea consemnului postului vor
fi integral retinute in sarcina prestatorului.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obligă să receptioneze , potrivit clauzei 13 , serviciile prestate in termenul convenit
8.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul de 60 de zile
convenit de la inregistrarea facturii la sediul aut.contractante.
8.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute
convenite,atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor, notificând în prealabil
achizitorul cu 10 zile înainte de sistarea prstarilor de servicii. Imediat după ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile, fprestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
8.4 – Achizitorul se obliga:
- sa plateasca integral si la termenul prevazut in contract tariful datorat prestatorului drept
contravaloare pentru serviciul prestat.
- sa colaboreze activ cu prestatorul si cu angajatii sai pentru asigurarea eficientei activitatii acesteia in
realizarea obligatiilor contractuale.
- sa asigure cadrul legal si sa respecte termenii contractuali referitori la conditiile concrete de
desfasurare a activitatii agentilor de paza.
- sa raspunda pentru faptele angajatilor sai, daca acestea sunt de natura sa impiedice sau sa influenteze
negativ indeplinirea atributiilor contractuale ale agentilor de paza.
- sa anunte prestatorul despre orice nereguli in legatura cu modul de derulare a clauzelor contractului
de servicii sau in legatura cu deficientele manifestate in exercitarea atributiilor profesionale si
comportamentul agentilor de paza. Reclamatiile vor fi formulate in scris in maxim 48 de ore de la
constatarea evenimentului. Nerespectarea acestui termen exonereaza de raspundere prestatorul.
- sa anunte in timp util prestatorul asupra oricaror actiuni sau activitati ale achizitorului, sau organizate
de terti in perimetrul SCMUT spre a fi asigurat cu masuri de paza, protectie si prevenire, de catre
prestatorul de servicii.
8.5 – Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitate sau informatie pe care acesta lea cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare in indeplinirea contractului
9 . Ajustarea pretului
9.1 – Pentru serviciile prestate , platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiara , anexa la prezentul acord cadru.
9.2 – Pretul poate fi ajustat in baza unei solicitari scrise din partea prestatorului .Solicitarea de
majorare a pretului se inainteaza catre autoritatea contractanta cu cel putin 5 zile inainte de data de la
care se propune ajustarea pretului.Ajustarea se va face doar in conditiile in care salariul minim pe
economie va fi modificat Majorarea pretului unitar se va face cu acelasi procent cu care va creste si
salariul minim pe economie.

10. Recepţie şi verificări
10.1 - 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.
10.2 - 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.
11. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de începere a contractului , conform specificatiilor din caietul de sarcini.
(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.
11.2 - (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 oricărei faze a
acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
11.3 - 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.
11.4 - 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.
12. Amendamente
12.1 - Parţile 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.
13. Subcontractanţi
13.1 - 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.
13.2 - (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.
13.3 - (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.
13.4 - 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.
14. Reziliere
14.1 In situatia in care, pe perioada de valabilitate a prezentului contract ,Ministerul Sanatatii- in calitate de
unitate de achizitii publice centralizate conform OUG 71/2012, incheie pentru noi si in numele unitatii noastre
acord cadru pentru produsele/serviciile ce fac obiectul prezentului contract, acesta din urma devine nul de
drept.
15. Forţa majoră
15.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
15.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract,
pe toată perioada în care aceasta acţionează.
15.3 - 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.

15.4 - 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.
15.5 - 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.
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.
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