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Numele şi
Prenumele

Functia Semnatura

Aprobat Ruxandra Nicoleta GHIBA Director OCPI Ilfov

Georgeta GRIGORE Sef Serviciu Economic

Bianca-Gina PAVEL Consilier JuridicVerificat

Adriana-Ioana DINUT
Coordonator Comp. Achizitii publice

si Administrativ

S.C. ..................................

Nr.  ........... /.......................... 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară ILFOV 

Nr.  ........................./ ...................

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTARI SERVICII

În temeiul 
Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice; H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; Ordonanţa de urgenţă 
nr. 13/2013 privind serviciile poştale; Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; 
Codul de Procedura Civilă; Legea bugetului de stat pe anul 2019 �i in baza Acordului-cadru nr. 
............C/..................

s-a încheiat prezentul contract

Intre:

1. PARTILE CONTRACTANTE:
OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV, cu sediul în Bucureşti,   Şos. 
Pavel D. Kiseleff nr.34, Sector 1,  cod poştal 11347, Telefon 021.224.60.85, Fax 021.224.60.84, 
e-mail: if@ancpi.ro, cod fiscal 10086689, cont trezorerie RO20TREZ23G510103200108X -
deschis la Trezoreria Sector 1 Bucuresti, reprezentată prin doamna Ruxandra Nicoleta GHIBA 
având functia de Director, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
�i
S.C. ............................, cu sediul in ........................, tel. ........................, fax ........................,
Cont ........................, deschis la ........................, avand Cod de Inregistrare Fiscala 
........................, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........................si reprezentata legal 
prin ........................ având functia de Director General, in calitate de PRESTATOR, pe de altă 
parte.

au incheiat prezentul contract:

2. DEFINIŢII 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
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d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului; 
e) 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 extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f) 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 PREŢUL CONTRACTULUI
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii postale constand in preluarea, prelucrarea si 
livrarea trimiterilor de corespondenta interna neprioritara si externa prioritara cu confirmare de 
primire, în perioada şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de servicii servicii postale constand in preluarea, prelucrarea si livrarea trimiterilor 
de corespondenta interna neprioritara si externa prioritara cu confirmare de primire.     
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor, se va incadra in suma de ................ lei fără T.V.A, respectiv 
................... lei inclusiv TVA.
4.4. Preţul serviciilor este ferm �i nu este supus ajustării pe parcursul derulării contractului 
subsecvent. 

5. DURATA CONTRACTULUI
5.1 – Durata prezentului contract este de ............ luni, adică de la ........... până la ..................

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1 - Documentele contractului sunt (cel puţin):

a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) anexe
d) acte aditionale (dacă există)

7. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
7.1  Prestatorul se obliga sa presteze servicii postale de distribuire a corespondentei care 
constau in preluarea, colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor de corespondenta, 
in greutate de pana la 2 kg, ale OCPI Ilfov catre destinatari - persoane fizice si juridice din 
Romania si international, în conformitate cu clauzele prezentului contract �i specificatiile 
caietului de sarcini.
7.2 Prestatorul de servicii postale este răspunzător faţă de utilizatori pentru prestarea serviciului 
în condiţiile prevăzute de lege şi de Acordul cadru/contractul subsecvent încheiat cu 
beneficiarul. În cazul pierderii totale sau parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, furnizorul de 
servicii poştale răspunde pentru paguba pricinuită, dacă aceste împrejurări au survenit între 
momentul preluării şi momentul livrării la destinatar sau momentul returnarii la beneficiar (pentru 
trimiterile postale nelivrate).
7.3 Prestatorul va asigura integritatea trimiterilor postale din momentul preluarii de la autoritatea 
contractanta si pana la predarea acestora la destinatar.
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7.4 Prestatorul va raspunde pentru trimiterile postale preluate de la beneficiar, conform art. 42 
din OUG nr. 13/2013, in cazul pierderii, distrugerii totale sau parţiale a corespondentei. 
7.5 Prestatorul trebuie să asigure preluarea plicurilor conţinând corespondenţa autorităţii 
contractante şi să efectueze expedierea la adresele marcate pe plicuri, indiferent de numărul de 
plicuri.
7.6 Prestatorul colectează trimiterile po�tale de la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov din Sos. Kiseleff, nr.34, sector 1, Bucureşti, zilnic Luni - Vineri între 
orele 9–15. Preluarea corespondenţei se va face pe bază de delegaţie, proces verbal 
(borderou) şi semnătură.
7.7 Preluarea trimiterilor se va face fără plata unor tarife suplimentare de către beneficiar de la 
sediul autorităţii contractante. În funcţie de necesităţile autorităţii contractante, aceasta poate
opta şi pentru depunerea trimiterilor la un sediu al prestatorului, de comun acord cu acesta.
7.8. Durata de livrare a corespondenţei trebuie să se încadreze în următoarele termene:

- 2 zile lucrătoare pe plan local
- 5 zile lucrătoare pe teritoriu naţional
- 10 zile lucrătoare pe teritoriu internaţional

7.9 In cazul corespondentei cu confirmare de primire se va asigura obligatoriu returnarea 
confirmarii de primire semnata de catre destinatar pentru trimiterile interne. Documentul prin 
care se confirmă primirea trimiterii de către destinatar va fi remis la sediul expeditorului în 
original.
7.10 Prestatorul trebuie să asigure integritatea documentelor expediate din momentul ridicarii 
acestora de la sediul autorităţii contractante si pana la predarea acestora la destinatar. 
Reprezentaţii prestatorului au obligaţia de a verifica modul de ambalare, sigilare şi starea 
exterioară a trimiterilor. În situaţia că nu sunt corespunzătoare, vor preveni autorităţile 
contractante asupra riscului deteriorării prin manevrele de manipulare pe parcursul prelucrării şi 
vor solicita ambalarea şi sigilarea corespunzătoare în vederea preluării.

8. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI      
8.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit .
8.2  Achizitorul se obliga sa plateasca tarifele postale cuvenite prestatorului in 30 zile de la data 
emiterii facturii.
8.3. Sa nu prezinte trimiteri pe ambalajul carora sunt inscrise: 
- inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri;
- inscriptii care discrediteaza sau denigreaza marcile de comert, denumirile comerciale, alte 
semne distinctive, bunuri, servicii, activitati ale prestatorului

9. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA
9.1. Pretul prestatiilor executate este cel rezultat prin aplicarea tarifelor prevazute in 
Propunerea financiara, anexa la prezentul contract.
9.2.  Prestatorul, va emite lunar pana in data de 05 a lunii urmatoare factura aferenta serviciilor 
prestate in luna anterioara. 
9.3. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator lunar, în termen de maxim 30 de 
zile calendaristice de la primirea facturii.
9.4.-Daca achizitorul  nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat dupa ce 
achizitorul isi onoreaza obligatiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp 
posibil.

10. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR
10.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva furnizorului nu reuseste sa-si execute obligatiile 
asumate prin contract,atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca 
penalitati,o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.1% din pretul contractului pentru 
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.2. In cazul in care, achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 28 zile de la expirarea 
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perioadei convenite,atunci acestuia ii revine obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta 
cu o cota procentuala de  0.1% din plata neefectuata .

11. INCETAREA CONTRACTULUI
11.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil şi repetat dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari 
servicii şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.2. Prezentul contract se reziliază de plin drept fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 
judecătoreşti şi fără notificare prealabilă, în cazul în care una din părţi :

- nu îşi execută în mod repetat vreuna din obligaţiile contractuale sau le execută în mod  
necorespunzător;

- cesionează contractul fără acordul scris al celeilalte părţi.
11.3. (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel 
mult 15 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât 
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 
(2) În cazul prevăzut la art.12.3 (1), Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 

12. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
12.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

13. COMUNICĂRI
13.1. 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. 
3) Persoana desemnată cu urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale din partea Prestatorului 
este dl/dna………………..date de contact: telefon/fax:………………..e-mail:…………..
4) Persoana/persoanele responsabilă(e) cu urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale din partea 
Achizitorului este dl/dna………………..date de contact: telefon/fax:………………..e-mail:…………..
13.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax, poştă sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

14. FORŢA MAJORĂ 
14.1. Forţa majoră este constată de o autoritate competentă.
14.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
14.3. 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.
14.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în 
termen de 3 zile de la apariţia respectivului caz de forţă majoră, producerea acesteia şi de a lua 
orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor; aceeaşi obligaţie de 
notificare subzistă şi în cazul încetării cazului de forţă majoră.
14.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 10 de 
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

15. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
15.1. 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 legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
15.2. Dacă după 15  zile de la începerea acestor tratative Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 
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de către instanţa judecătorească competentă.

16. DISPOZITII FINALE
16.1. Orice modificare a prezentului contract se face numai prin act aditional, incheiat intre parti.
16.2. Prezentul contract impreuna cu documentele anexa, care fac parte integranta din acesta, 
reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara 
incheierii contractului, referitoare la acelasi obiect.
16.3. Prezentul contract este incheiat cu respectarea prevederilor legale si se supune legislatiei 
romane in vigoare.
16.4. Anexa 1 - clauze standard privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) face
parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, din care unul pentru Prestator si unul pentru 
Achizitor, avand aceeasi forta probanta si intra in vigoare de la data semnarii sale de catre 
ambele parti. 

Achizitor,                    Prestator,
OFICIUL  DE CADASTRU
ŞI  PUBLICITATE  IMOBILIARĂ ILFOV      S.C. ............................... 
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Anexa nr. 1 la Contractul subsecvent nr. ……………./………….. 
Obiectul contractului: „ Servicii poştale de distribuire a corespondenţei pentru OCPI Ilfov” 

CLAUZE STANDARD PRIVIND PROTEC�IA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Partile contractante:
OFICIUL DE CADASTRU �I PUBLICITATE IMOBILIARĂ ILFOV, în calitate de BENEFICIAR,
�i
S.C. ................................., în calitate de PRESTATOR,

 Art. 1.Părtile trebuie să respecte normele �i obligatiile impuse de dispozitiile în vigoare, privind 
protectia datelor cu caracter personal. 

Art. 2. Părtile sunt con�tiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se 
aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană �i oricărei 
persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea 
Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părtile confirmă respectarea deplină a 
următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la: 
● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind �tergerea, corectarea sau 
transferul informatiilor personale 
● informarea in caz de bre�ă de date a tuturor destinatarilor relevanti, într-un interval maxim de 
72 ore �i, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de 
încălcare a securităţii datelor a ajuns în atentia acestuia, 
● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 
679/2016. 

Art. 3. Părtile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au 
încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face 
obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părti. De asemena perioada 
de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă 
realizării obiectului principal al contractului. 

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părti nu pot deveni accesibile sau 
comunicate unor terte părti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare într-un alt mod. 
Prin urmare, Păr�ile vor lua toate măsurile tehnice �i în special organizatorice necesare, în 
ceea ce priveşte obligatiile asumate prin această clauză: 
● vor împiedica persoanele neautorizate să obtină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu 
care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal 
● vor preveni utilizarea fără autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor 
● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au 
acces numai la datele la care au Drept de acces �i că datele cu caracter personal nu pot fi 
citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizatie în cursul prelucrării sau utilizării �i după 
stocare 
● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate 
fără autorizatie în timpul transmiterii electronice sau transportului �i că este posibil să verifice 
�i să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu 
caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor 
● se vor asigura că pot verifica �i stabili dacă �i de către cine au fost introduse, modificate sau 
eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor 
● se vor asigura că, în cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele 
sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părti 
● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 
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accidentală 
● se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat 

Prezenta Anexă, s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte 
contractantă.

ACHIZITOR,
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE 
IMOBILIARA ILFOV

PRESTATOR,
S.C. .........................



		

		Numele şi

Prenumele

		Functia

		Semnatura



		Aprobat

		Ruxandra Nicoleta GHIBA

		Director OCPI Ilfov

		



		Verificat

		Georgeta GRIGORE

		Sef Serviciu Economic

		



		

		Bianca-Gina PAVEL

		Consilier Juridic

		



		

		Adriana-Ioana DINUT

		Coordonator Comp. Achizitii publice si Administrativ

		





		S.C. ..................................

Nr.  ........... /.......................... 

		Oficiul de Cadastru şi Publicitate 


Imobiliară ILFOV 


Nr.  ........................./ ...................





CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTARI SERVICII


În temeiul 


Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice; H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2013 privind serviciile poştale; Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; Codul de Procedura Civilă; Legea bugetului de stat pe anul 2019 și in baza Acordului-cadru nr. ............C/..................

s-a încheiat prezentul contract

Intre:

1. PARTILE CONTRACTANTE:

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV, cu sediul în Bucureşti,   Şos. Pavel D. Kiseleff nr.34, Sector 1,  cod poştal 11347, Telefon 021.224.60.85, Fax 021.224.60.84, e-mail: if@ancpi.ro, cod fiscal 10086689, cont trezorerie RO20TREZ23G510103200108X - deschis la Trezoreria Sector 1 Bucuresti, reprezentată prin doamna Ruxandra Nicoleta GHIBA având functia de Director, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte


și


S.C. ............................, cu sediul in ........................, tel. ........................, fax ........................, Cont ........................, deschis la ........................, avand Cod de Inregistrare Fiscala ........................, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........................si reprezentata legal prin ........................ având functia de Director General, in calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.


au incheiat prezentul contract:


2. DEFINIŢII 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:


a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;


b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;


c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;


d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului; 


e) 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 extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;


f) 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 PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii postale constand in preluarea, prelucrarea si livrarea trimiterilor de corespondenta interna neprioritara si externa prioritara cu confirmare de primire, în perioada şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.


4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii servicii postale constand in preluarea, prelucrarea si livrarea trimiterilor de corespondenta interna neprioritara si externa prioritara cu confirmare de primire.     

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, se va incadra in suma de ................ lei fără T.V.A, respectiv ................... lei inclusiv TVA.

4.4. Preţul serviciilor este ferm și nu este supus ajustării pe parcursul derulării contractului subsecvent. 


5. DURATA CONTRACTULUI

5.1 – Durata prezentului contract este de ............ luni, adică de la ........... până la  ..................

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1 - Documentele contractului sunt (cel puţin):


a) caietul de sarcini;


b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;


c) anexe


d) acte aditionale (dacă există)

7. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

7.1  Prestatorul se obliga sa presteze servicii postale de distribuire a corespondentei care constau in preluarea, colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor de corespondenta, in greutate de pana la 2 kg, ale OCPI Ilfov catre destinatari - persoane fizice si juridice din Romania si international, în conformitate cu clauzele prezentului contract și specificatiile caietului de sarcini.

7.2 Prestatorul de servicii postale este răspunzător faţă de utilizatori pentru prestarea serviciului în condiţiile prevăzute de lege şi de Acordul cadru/contractul subsecvent încheiat cu beneficiarul. În cazul pierderii totale sau parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, furnizorul de servicii poştale răspunde pentru paguba pricinuită, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul preluării şi momentul livrării la destinatar sau momentul returnarii la beneficiar (pentru trimiterile postale nelivrate).


7.3 Prestatorul va asigura integritatea trimiterilor postale din momentul preluarii de la autoritatea contractanta si pana la predarea acestora la destinatar.


7.4 Prestatorul va raspunde pentru trimiterile postale preluate de la beneficiar, conform art. 42 din OUG nr. 13/2013, in cazul pierderii, distrugerii totale sau parţiale a corespondentei. 


7.5 Prestatorul trebuie să asigure preluarea plicurilor conţinând corespondenţa autorităţii contractante şi să efectueze expedierea la adresele marcate pe plicuri, indiferent de numărul de plicuri.


7.6 Prestatorul colectează trimiterile poștale de la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov din Sos. Kiseleff, nr.34, sector 1, Bucureşti, zilnic Luni - Vineri între 

orele 9–15. Preluarea corespondenţei se va face pe bază de delegaţie, proces verbal (borderou) şi semnătură.

7.7 Preluarea trimiterilor se va face fără plata unor tarife suplimentare de către beneficiar de la sediul autorităţii contractante. În funcţie de necesităţile autorităţii contractante, aceasta poate opta şi pentru depunerea trimiterilor la un sediu al prestatorului, de comun acord cu acesta.

7.8. Durata de livrare a corespondenţei trebuie să se încadreze în următoarele termene:


- 2 zile lucrătoare pe plan local


- 5 zile lucrătoare pe teritoriu naţional


- 10 zile lucrătoare pe teritoriu internaţional

7.9 In cazul corespondentei cu confirmare de primire se va asigura obligatoriu returnarea confirmarii de primire semnata de catre destinatar pentru trimiterile interne. Documentul prin care se confirmă primirea trimiterii de către destinatar va fi remis la sediul expeditorului în original.


7.10 Prestatorul trebuie să asigure integritatea documentelor expediate din momentul ridicarii acestora de la sediul autorităţii contractante si pana la predarea acestora la destinatar. Reprezentaţii prestatorului au obligaţia de a verifica modul de ambalare, sigilare şi starea exterioară a trimiterilor. În situaţia că nu sunt corespunzătoare, vor preveni autorităţile contractante asupra riscului deteriorării prin manevrele de manipulare pe parcursul prelucrării şi vor solicita ambalarea şi sigilarea corespunzătoare în vederea preluării.

8. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI      

8.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit .

8.2  Achizitorul se obliga sa plateasca tarifele postale cuvenite prestatorului in 30 zile de la data emiterii facturii.


8.3. Sa nu prezinte trimiteri pe ambalajul carora sunt inscrise: 


- inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri;


- inscriptii care discrediteaza sau denigreaza marcile de comert, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activitati ale prestatorului


9. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA


9.1. Pretul prestatiilor executate este cel rezultat prin aplicarea tarifelor prevazute in Propunerea financiara, anexa la prezentul contract.


9.2.  Prestatorul, va emite lunar pana in data de 05 a lunii urmatoare factura aferenta serviciilor prestate in luna anterioara. 

9.3. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator lunar, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea facturii.


9.4.-Daca achizitorul  nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.


10. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

10.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva furnizorului nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract,atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati,o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.1% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.


10.2. In cazul in care, achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite,atunci acestuia ii revine obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala de  0.1% din plata neefectuata .


11.
INCETAREA CONTRACTULUI


11.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.2. Prezentul contract se reziliază de plin drept fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti şi fără notificare prealabilă, în cazul în care una din părţi :

· nu îşi execută în mod repetat vreuna din obligaţiile contractuale sau le execută în mod  necorespunzător;

· cesionează contractul fără acordul scris al celeilalte părţi.

11.3. (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 15 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

(2) În cazul prevăzut la art.12.3 (1), Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

12. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

12.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

13. COMUNICĂRI


13.1. 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. 


3) Persoana desemnată cu urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale din partea Prestatorului este dl/dna………………..date de contact: telefon/fax:………………..e-mail:…………..


4) Persoana/persoanele responsabilă(e) cu urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale din partea Achizitorului este dl/dna………………..date de contact: telefon/fax:………………..e-mail:…………..


13.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax, poştă sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.


14. FORŢA MAJORĂ 


14.1. Forţa majoră este constată de o autoritate competentă.


14.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.


14.3. 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.


14.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 3 zile de la apariţia respectivului caz de forţă majoră, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor; aceeaşi obligaţie de notificare subzistă şi în cazul încetării cazului de forţă majoră.


14.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 10 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.


15. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR


15.1. 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 legătură cu îndeplinirea contractului. 


15.2. Dacă după 15  zile de la începerea acestor tratative Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă.


16. DISPOZITII FINALE


16.1.
Orice modificare a prezentului contract se face numai prin act aditional, incheiat intre parti.


16.2.
Prezentul contract impreuna cu documentele anexa, care fac parte integranta din acesta, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara incheierii contractului, referitoare la acelasi obiect.


16.3.
Prezentul contract este incheiat cu respectarea prevederilor legale si se supune legislatiei romane in vigoare.


16.4. Anexa 1 - clauze standard privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) face parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, din care unul pentru Prestator si unul pentru Achizitor, avand aceeasi forta probanta si intra in vigoare de la data semnarii sale de catre ambele parti. 

Achizitor,





                   Prestator,


OFICIUL  DE CADASTRU


ŞI  PUBLICITATE  IMOBILIARĂ ILFOV


     S.C. ............................... 


Anexa nr. 1 la Contractul subsecvent nr. ……………./………….. 


Obiectul contractului: „ Servicii poştale de distribuire a corespondenţei pentru OCPI Ilfov” 


CLAUZE STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Partile contractante:


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ILFOV, în calitate de BENEFICIAR,


și


S.C. ................................., în calitate de PRESTATOR,


 Art. 1.Părtile trebuie să respecte normele și obligatiile impuse de dispozitiile în vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal. 


Art. 2. Părtile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părtile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la: 


● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informatiilor personale 


● informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanti, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atentia acestuia, 


● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016. 


Art. 3. Părtile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părti. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului. 


Art.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte părti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părșile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligatiile asumate prin această clauză: 


● vor împiedica persoanele neautorizate să obtină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal 


● vor preveni utilizarea fără autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor 


● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizatie în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare 


● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizatie în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor 


● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor 


● se vor asigura că, în cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părti 


● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală 


● se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat 



Prezenta Anexă, s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.


		ACHIZITOR,


OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE 


IMOBILIARA ILFOV




		PRESTATOR,


S.C. .........................





                                         




