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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE MENTENANATA - SERVICE 

Nr. 55.../…27.05.2021………………….. 

 

1. PARTILE CONTRACTANTE 

S.C. SAG SERVICES PROVIDER S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, 

bl. C17 cont RO60 TREZ 7025 069 XXX 000 804, deschis la Trezorerie Sector 2, cod fiscal RO 

12017510, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6970/1999, reprezentatã prin Dl. Nicolae Pavel, 

Director Comercial, în calitate de PRESTATOR,  

si, 

CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, 

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, și adresa de corespondență în Municipiul București, Strada Drumul 

Taberei nr. 18, sector 6, identificat prin CIF 38502276, telefon: +40 0785/199.197, cont nr. 

RO71TREZ24A675000200130X deschis la Trezoreria Sectorului 5, București, reprezentat prin Elena – 

Alexandra DOBRE – Director General, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

au convenit incheierea prezentului contract cu respectarea urmatoarelor clauze: 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. PRESTATORUL va furniza ACHIZITORULUI servicii de intreţinere, reparatie si revizie 

generala ale sistemelor de supraveghere video si de detectie la efractie ale Achizitorului la urmatoarele 

adrese: 

 Sediul CSMB, Bd. 1 Mai nr. 28, sector 6, Bucuresti. 

 

3. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Prezentul contract incepe cu data de 01.06.2021 si se incheie la data de 31.12.2021. 

3.2. La expirarea perioadei contractuale, în cazul în care nici una dintre parti nu comunica celeilalte 

parti intentia sa de încetare a contractului, cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea 

perioadei contractuale, contractul se poate prelungi prin acte aditionale pana la aprobarea bugetului CSMB 

pentru 2021. 

 

4. PRET  

4.1. Valoarea abonamentului pentru serviciile de mentenanta este de 400,00 lei/luna fara TVA, 

respectiv 476,00 lei/luna cu TVA. 

4.2. Valoarea contractului este de 2.800,00 lei fara TVA, respectiv 3.332,00 lei cu TVA. 

4.3. Pretul nu contine costul echipamentelor/pieselor defecte care necesita a fi inlocuite, cu exceptia 

cazului cand defectiunile sunt acoperite de garantie sau au fost cauzate de prestator; 

 

  5.MODALITATI DE PLATA 

5.1. Facturarea sa face la inceputul lunii, continand contravaloarea taxei de service precum si a 

echipamentelor/pieselor de schimb inlocuite in luna precedenta. 

5.2. Plata serviciilor prestate se face în lei, dupa receptionarea fara obiectiuni a serviciilor prestate, 

în baza facturii emise de prestator și acceptată la plată de achizitor.  

5.3. Plata facturii emise în baza contractului se va face după verificarea şi confirmarea datelor 

înscrise în factură și în documentele însoțitoare (raportul de service, devize, procese verbale de receptie, 

dupa caz), în  termen de maximum 30 de zile de la data primirii și înregistrării acesteia la registratura 

achizitorului, termen ce reprezintă scadența la plată, în urma recepționării serviciilor prestate. 

5.4. Plata se face prin virament cu ordin de plată. 
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5.5. Achizitorul nu se angajează sub nicio forma la plăți în avans. 

5.6. Prețul serviciilor este ferm. 

 

6. OBLIGATIILE PARTILOR 

6.1. PRESTATORUL 
6.1.1. Se obliga sa presteze urmatoarele servicii lunar: 

Sistemul de supraveghere video 

a) testarea capacitatii sistemului pe monitor, rezerva de luminozitate, stabilitatea contactelor pe mufe, 

nivelul de zgomot pe ecran, aberatiile si distorsiunile imaginii, focalizarea, corectitudinea culorilor, 

gradul de opacizare al ecranului, geometria imaginii; 

b) verificarea functionarii camerelor, tensiunea de alimentare, integritatea si valoarea sigurantei, 

stabilitatea contactelor la mufe, curatarea obiectivului si a ferestrei incintei de protectie, 

focalizarea, verificarea auto-iris-ului, cuplarea/decluparea incalzitorului (senzorial), verificarea 

ermetizarii camerei (daca este cazul), verificarea mecanismului de fixare; 

c) verificarea mecanismelor de rotire si profilaxia contactelor si angrenajelor (daca este cazul); 

d) verificarea dvr-ului/calculator cu placa de captura (daca este cazul): curatare, verificarea perioadei 

de inregistrare, modificare setari (daca este cazul); 

e) simulare defect; 

f) executare mici lucrari de corectie/retursuri; executie lucrari de intretinere generala (curatare) a 

elementelor din compunerea sistemelor; 

g) verificarea calitatii inregistrarilor; 

h) verificarea calitatii imaginii afisate de monitoare; 

Sistemul de detectie la efractie 

I.Verificare centrala de detectie: 

a) examinarea aspectului exterior al centralei de detectia pentru observarea eventualelor defectiuni; 

b) pregatirea centralei pentru o deconectare alternativa de scurta durata in vederea verificarii interne a 

acesteia; 

c) indepartarea prafului si a murdariei din interiorul si exteriorul centralei; 

d) examinarea circuitelor si conexiunilor sistemului; 

e) examinarea starii sursei de alimentare, incluzand sursa primara de alimentare si a bateriilor de 

acumulator; 

f) examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si remedierea legaturilor 

imperfecte; 

g) reconectarea centralei si repunerea centralei in modul de lucru normal; 

h) examinarea listei de evenimente accesand memoria centralei prin calculator; 

i) se vor curata preventiv  contactele sursei de rezervva (acumulator). 

II.Verificarea componentelor sistemului: 

a) verificarea integritatii si a numarului de componente din sistem; 

b) verificarea functionarii detectorilor de miscare; 

c) verificarea contactelor magnetice. 

III:Alte verificari: 

a) verificarea sirenelor si a dispozitivelor auxiliare; 

b) initierea si resetarea unei stari de alarma de la un dispozitiv de detectie. 

 

Operatiuni specifice activitatii de mentenanta asigurate lunar 

- verificare vizala a functionarii echipamentelor in parametrii optimi, conform  carateristicilor 

tehnice certificate de producator; 

- verificarea vizuala a fuunctionarii echipamentului de dispecerat; 

- acordarea suportului  pentru utilizarea sistemului de catre achizitor; 

- intocmirea raportului de service. 

 

6.1.2. Inregistrarea reclamatiilor telefonice privind orice defectiune aparuta la sisteme; 

6.1.3. Prezentarea echipei de service pentru constatarea defectiunii si remedierea acesteia în 

termen de 24 de ore de la înregistrarea reclamatiei (daca nu intervin zile nelucratoare). În cazuri mai grave, 

termenul se stabileste de comun acord cu reprezentantul Achizitorului; 
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6.1.4. Are obligatia de a repara sau inlocui piesele si subansamblele care se defecteaza (daca se 

poate), costul manoperei si a taxei de deplasare fiind incluse in pretul prestatiei; 

 

6.2 ACHIZITORUL are urmatoarele drepturi si obligatii: 

6.2.1. sa foloseasca si sa întretina instalatiiile conform instructiunilor de utilizare primite la 

punerea în functiune; 

6.2.2. sa anunte în timp util defectiunile aparute în instalatii. Persoanele în cauza se vor 

recomanda si vor descrie pe cât posibil defectiunea; 

6.2.3. se obliga sa verifice orice remediere efectuata respectiv sa notifice cu privire la eventualele 

nereguli constatate; 

6.2.4. sa notifice cu privire la orice modificari facute care ar putea avea impact asupra sistemelor 

de securitate instalate la sediul Achizitorului; 

6.2.5. sa asigure accesul echipei tehnice a Prestatorului la instalatiile si in locurile de interes in 

vederea realizarii obiectului prezentului contract; 

6.2.6. sa conlucreze cu Prestatorul si sa-i acorde sprijin acestuia pentru rezolvarea situatiilor 

deosebite aparute; 

6.2.7. să nu permită intervenţia la sisteme a altor persoane, pe perioada derulării contractului, 

decât echipei tehnice a Prestatorului;  

6.2.8. să plătească în termen valoarea facturilor emise de Prestator, inclusiv a echipamentelor ce 

trebuie inlocuite in conditiile prezentului contract; 

6.2.9. in caz de sistare, înterupere sau amânare a serviciilor prezentului contract de către 

Achizitor, acesta se obligă să plătească Prestatorului serviciile deja efectuate. 

6.2.10. Achizitorul are obligatia de a face public faptul ca perimetrul este supravegheat video 

printr-un stiker(afis) si sa desemneze o persoana care sa aiba acces la inregistrarile video, aceeasi persoana 

facand si verificarile regulate ale sistemului, iar in cazul constatarii unor anomalii in functionare sa anunte 

Prestaorul. 

 

7. PERIOADA DE GARANTIE 

7.1 Produsele care in timpul derularii contractului le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua 

perioada de garantie astfel: 

-piese noi schimbate beneficiaza de garantie conform producatorului; 

-piesele si subansamblele reparate-3 luni. 

 

8. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR. 

8.1 În cazul în care, din vina sa, Prestatorul nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte necorespunzător 

sau cu întârziere oricare dintre obligaţiile stabilite prin prezentul contract sau nu reuşeşte să-şi execute 

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

penalități, o sumă echivalentă cu 0,01% pe zi, din prețul contractului. Dacă penalităţile depăşesc valoarea 

contractului, Achizitorul, după notificarea Prestatorului, poate să dispună încetarea contractului în 

conformitate cu prevederile art. 9 din prezentul contract. 

8.2 - În cazul în care Achizitorul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile stabilite prin prezentul 

contract în termen, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 

de 0,10% din valoarea de plată fără TVA neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor. 

 

9. INCETAREA CONTRACTULUI 
9.1 Prezentul contract poate inceta: 

a) de drept, la împlinirea perioadei pentru care a fost încheiat; 

b) prin acordul partilor ; 

c) prin denuntare unilaterala din partea ACHIZITORULUI in urmatoarele situatii: 

 Daca se majoreaza tarifele abonamentului de service, fara o negociere in prealabil cu 

Beneficiarul; 

 In orice alte cauze prevazute in mod expres in prezentul contract sau in lege ; 

 In cel mult 30 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data 

încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsura încât îndeplinirea 
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contractului ar fi contrară interesului său. Notificarea va respecta dispozitiile prezentului contract. 

Incetarea contractului se va produce la data la care exista dovada platii tuturor datoriilor catre 

PRESTATOR. 

d) prin denuntare unilaterala din partea PRESTATORULUI in urmatoarele situatii: 

 ACHIZITORUL nu isi respecta obligatia de plata a sumelor datorate; doar in cazul unei 

intarzieri de plata mai mari de 30 zile; 

 Pierderea  credibilitatii ACHIZITORULUI in cazul intirzierilor repetate la plata facturilor; 

 ACHIZITORUL nu isi respecta obligatiile din prezentul contract; 

9.2 Incetarea contractului in cazurile enumerate la pct. 9.1 se va produce de drept fara interventia 

instantei judecatoresti competente, de la data constatarii de catre PARTI a oricaruia dintre cazuri. 

9.3 Incetarea contractului nu produce efecte asupra obligatiilor scadente ale partilor rezultate din 

derularea prezentului contract. 

 

10. FORTA MAJORA 
10.1 Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea 

in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, 

daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, 

asa cum este definita de lege ; 

10.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile 

producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 

10.3. Daca in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au 

dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda 

daune-interese. 

 

11. NOTIFICARILE INTRE PARTI 

11.1 In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte 

este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in prezentul contract. 

11.2. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire si continut declarat ori prin 

fax/mijloae electronice de comunicare, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii, la adresele 

de corespondenta mentioante anterior; 

11.3 Notificarile verbale, cu exceptia apelurilor telefonice prevazute de pct. 5.1.3, nu se iau in 

considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile 

prevazute la aliniatele precedente. 

 

12. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE 

12.1. Toate informatiile primite sau obtinute de PRESTATOR pe durata desfăsurării contractului, 

referitoare la ACHIZITOR, activitatea, afacerile si angajatii săi, vor fi considerate si tratate ca strict 

confidentiale. PRESTATORUL se obligă să nu divulge către terte persoane informatiile primite sau 

obtinute de la ACHIZITOR, decât în situatia în care informatia este cerută în baza unor prevederi legale 

obligatorii, (caz în care PRESTATORUL va informa imediat ACHIZITORUL despre transmiterea 

informatiilor) si se obliga să nu foloseasca informatiile de care ia cunostintă de la ACHIZITOR decât în 

scopul executării prezentului contract. 

12.2. PRESTATORUL este obligat să se asigure că toate persoanele care vor participa la executarea 

contractului au înteles si si-au asumat obligatia de a nu divulga către terte persoane si de a nu folosi 

informatiile pe care le vor primi decât în scopul executării prezentului contract, fiind direct răspunzător în 

cazul încălcării obligatiilor de mai sus. 

12.3. ACHIZITORUL păstrează dreptul de proprietate pentru toate informatiile dezvăluite către 

PRESTATOR, cât si pe toate desenele, schitele si orice alte documente sau date transmise pe cale 

electronică ori furnizate de către ACHIZITOR. PRESTATORUL va folosi toate documentele enumerate 

mai sus cu unicul scop al executării prezentului contract. PRESTATORUL va proceda, la cererea 

ACHIZITORULUI, la distrugerea tuturor documentelor, notelor sau oricăror alte înscrisuri precum si la 

stergerea înregistrărilor din calculator sau orice alt dispozitiv electronic. Îndeplinirea întocmai a operatiilor 

de distrugere si stergere a datelor va fi certificată în scris către ACHIZITOR de către o persoană 

împuternicită în acest sens de către PRESTATOR. 
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12.4 PRESTATORUL va păstra confidentialitatea si nu va dezvălui în nici o conditie către nici o 

tertă parte existenta si/sau termenii acestui contract, fără acordul prealabil scris al ACHIZITORULUI. 

12.5. Obligatiile de păstrare a confidentialitătii mentionate în acest capitol vor rămâne valabile si 

după terminarea prezentului contract (indiferent de motiv) si vor înceta numai după ce informatiile vor 

ajunge în domeniul public din motive care nu se datorează PRESTATORULUI. 

 

13. CLAUZE FINALE 

13.1 Partile au convenit ca orice neintelegere privind prezentul contract sa fie rezolvata pe cale 

amiabila. 

13.2 In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile au convenit ca 

acestea sa fie solutionate de instanta de judecata  de la sediul PRESTATORULUI. 

13.3 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile 

contractante. 

13.4 PRESTATORUL are dreptul sa cesioneze integral sau partial drepturile si obligatiile sale unei 

terte parti, cu consimtamintul ACHIZITORULUI. PRESTATORUL se va asigura ca cesionarea sa nu 

afecteze negativ drepturile si obligatiile ACHIZITORULUI prevazute in prezentul contract. 

13.5 Prezentul contract a fost incheiat astazi 27.05.2021 intr-un numar de 2(doua) exemplare, avand 

aceeasi valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte. 
 
 

ACHIZITOR,                                      PRESTATOR,                                 

CENTRUL PENTRU SENIORI AL                              

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                         S.C. SAG SERVICES PROVIDER S.R.L. 

 

 

 

  


