
CONTRACT DE SERVICII
nr.1020l 20 din data de 12.07.2022

]. Părţile contractante
AUTORITATEA FEROVIAR/î ROM/îm“— AFER, cu sediul în Bucuresti, Calea Grivitei nr.
393, sector 1. cod poştal 010719, telefon 021.30?1855, fax 021 .3076809, înregistrată prin HG
626/1998, cod fiscal 4283163. cont lBAN RO61TREZ23F845000200130X deschis la
Trezoreria sector ]. reprezentată legal prin Constantin ANDRONACHE — Director General si
Gabriela BLAGA — Director Economic, în calitate de Achizitor, pe de o parte
şr
SGPI SECURITY FORCE S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 4, strada Vatra Dornei, nr. 1 1.
bloc ISB+C, scara 2, etaj ], ap.50, telefonffax 021.9845l0372.003.244, 0784.102.424, număr
de ordine în Registrul Comerţului J40/15513ll 1.09.2008, cod unic de înregistrare
R024452844, cont IBAN deschis la Trezoreria RO69 TREZ 7045 069X XXOO 9927 —
Trezoreria Sector 4 Bucuresti. reprezentat prin Gabriel Mirel MARIN - Administrator. în
calitate de Prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale:
b. Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
e. pretul contractului — preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor. în baza contractului.

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzatoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract:
d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e. forta majoră — un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datoreaza greşelii

sau vinei a-cestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, in-cendii, 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 extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi:

f. zr' — 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 viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.

4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obligă să presteze servicii de pază şi control acces cu agenţi de pază la
sediul central AFER din Bucureşti, Calea Griviţei nr.393 şi Centrul de Tcstări Feroviare
Făurei, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Serviciile de pază şi protecţie se vor desfăşura în conformitate cu prevederile legale specifice
în vigoare si cu cerinţele caietului de sarcini. La sediul central se va asigura mentenanţa (revizie.
reparaţii şi intervenţii) sistemului de alarmă şi supraveghere video.
4.2 Serviciul de pază al obiectivului sediul central al AFER se realizează prin observare.
supraveghere directă. prin monitorizarea video a sistemului de supraveghere de la parterul
corpului B în clădire şi prin asigurarea securităţii perimetrului pentru orice fel de încercare de
efractie sau spargere, acte de violenţă sau huliganism.
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