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Art 5 Sd exploateze slstemul la parametrii tehnici indicati de producdtor Si de instalator,
fiindu- interzis sub orice formd sd intervind in sistem fdrd acodrul exores al orestatorului.
Defec{iunile ivite ca urmare a nerespectdrii acestor prevederi, vor fi remediate pe cheltuiala
benei'iciarului (inlocuirea pieselor defecte, setarea, reglarea, instalarea altui softwafe
tfansportul manopera, etc); Orice interventie in sistem, in afara persoanelor autorizate djn
cadrul societdtii prestatoare, exclude responsabilitatea acesteia,

Art 6 Orice modificare adusa pozitiei initiale de instalafe a unui sistem de securitate va
fi achjtata de catre beneficiar in urma unur deviz de lucrare emis de prestator sr a facturii
aferente acestuia

Art 7 Sd mentina in permanenta, in stare de functionare linia telefonice atasata
sisternului de alarmS La plecarea personalului din obiectiv, sistemul de alarmS va fi in mod
obkgatoriu ARIVIAT- in caz contrar prestatorul nu se va face vinovat de producerea orcarui
prejudiciu adus beneficiarului ca urmare a unui act infractional,

Art 8 Beneficiarul este singurul raspunzator pentru informatiile comunicate si pentru
auterticitatea documentelor furnizate Sa asigure conditii adecvate in conformitate cu prezentul
contrirct pentru agentii de interventie ai prestatorului Sa efectueze lucrari de intretinere, de
reparatii sau de nlocuire a sistemului de iluminat pe timpul noptir, pentru executarea in bune
condrtruni a serviciului de monitorizare in aceasta perioada Sistemul de iluminat va funcliona
in mc'd obligatoriu pe timpul noptii in toate locurile supuse monitorizdrii,

Art 10 Si anunte de urgentd orice defecliune apdrutd in echipamentuL tehnic de
montl0ftzare

Art 11 Sd sesizeze orice neregulr constatate in derularea contractului, pfoduse din vrna
prestirtofului, pentru ca acesta sd intervine imediat pentru a le remedia

Art 12 Se anunte orice schimbare a persoanelor de contact gi/sau a numetelor de
telefon:

Art 13. Sa nu foloseasca remarci defaimatoare la adresa prestatoruluipe toata durata
preze,ntului contract, in caz contrar fiind pasibil la plata de daune-interese

Art 14 Sa pdstreze secretul datelor si ar oricAror detalii privind efectuarea modalitetilor
de monitorizare si interventie

caPrroLUL rx. sANcTtuNl PENTRU NEANDEPLINIREA CULPABILA A
OBLIGATIILOR

Art 1 - in cazul in care, din vina sa exclusive, prestatorul nu reuge$te sa-$i execute
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contfactului, ca penalitati, o suma echrvalenta cu o cotd procentualS de 0,5% din prelul
contf.rctului pentru frecare zr de intarziere

Art 2 - ln cazul in care achizitoruL nu onoreazd facturile in termenul mentionat la Cap 6
-Art 1, din vina sa exclusivS, atunci acesta are obligatia de a pliti, ca penalitdti, o suma
echivalentd cu o cotA procentualA de 0,5% din plata neefectuatd.

Art 3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre
pe(i, in mod culpabri, 9i dE dreptul pA4ii lezate de a considera contractul rez lat de drept 9i de
a oretinde olata de daune-interese

CAPITOLUL X. RASPUNDEREA CONTRACTUALA SI LITIGII
Art 1 PRESTATORUL garanteaze indeplinirea obligatiilor contractuale, rdspunzend

pentru orice eventuale pagube produse pe timpul obligaliilor ce ii revin, daca acestea sunt
dovedite a fi din culpa sa, fapt rezultat din cercetarea administrativa efectuata si semnata de
ambele partr contractante,

In cazul producerii unor evenimente de natura sa creeze prejudicii materiale
Beneficiarului cum ar fi (enumerafea fiind exemplificatrva si nu limitativa): sustrageri de bunuri





contractului De asemenea, contractul se poate prelungi cu durata fo(ei majore sl pe baza
acceptului scris al ambelor parti

CAPITOLUL XII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

Art 1 in acceptiunea pd(ilor contractante, orice notificare adresata de una dintre
acestea celeilalte este valabil indeplinite dacd va fi transmisa la adresa/sed ul prevazut in
partea introductivd a orezentului contract

Art2 in cazul in care notificarea se face pe
scrisoare recomandatd, cu confirmare de pfimire
destinatar la data mentionatd de oficiul postal primitor

Art 3 Dacd notificarea se trimite Drin fax. ea se
duod cea in care a fost exoediatd

Art 4 Notificarile verbale nu se iau in considefare de nici una dintre pe(i, daca nu sunt
conf rmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente

CAPITOLUL XIII, DISPOZITII FINALE
Art 1 Orice completdri si/sau modificdri la acest contract sunt valabile si opozabile

intre parli numai daca acestea rezulta in mod explicit dintr-un act adilional datat si semnat de
ambele pa(i contractante Fiecare act aditional incheiat in condrtiile de mai sus va fi
considerat ca parte integranta a contractului avand aceea$i valabilitate ca si acesta

Art 2 Pd4ile au inteles sd incheie azi, 04.06.2015 prezentul contract in 3(trei)
exemplare, din care 2(doui) exemplare pentru achizitor 9i un exemplar pentru prestator
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