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CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII nr. 23 la 
ACORDUL CADRU nr. 179 din 31.03.2017 

nr. J(;t;, data l'ţ..00,J,..o).J)/ t..x.J 
---

1. Părţile contractului subsecvent
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a acordului cadru de prestare 

de servicii nr. 179 din 31.03.2017 , s-a încheiat prezentul contract subsecvent, între 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 
Adresa: Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, 060117, Bucureşti, Remania 
Telefon: 021.316.25.98, fax: 021.316.35.11; 
cod fiscal: 4193222, 

CONT TREZORERIE: 
RO96TREZ23A610303580801 X 
RO15TREZ23A610303580802X 
RO31TREZ23A610303580803X 
RO87TREZ23D610303580802X 

reprezentat prin: Liviu BUTE 
funcţia: ÎMPUTERNICIT INSPECTOR GENERAL, în calitate de Achizitor, 
pe de o parte, 

şi 

S.C. MARCTEL 5.1.T. S.R.L.

funcţia: DIRECTOR GENERAL, în calitate de Prestator, 
pe de altă parte, 

2. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat
în scris între Achizitor, pe de o parte, şi Prestator, pe de altă parte. Contractul, în sensul
celor de mai sus, cuprinde prezentul contract şi toate anexele specificate la art. 8;
b) Achizitor şi Prestator - părtile 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 fac obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care Prestatorul are obligaţia de a le
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
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date referitoare la conducerea tehnică şi financiară a proiectului în condiţiile legii şi de a lua 
toate măsurile pentru a facilita munca acestora; dreptul de acces va fi acordat Comisiei 
Europene, Biroului European Anti-Fraudă şi Curţii Europene a Auditorilor pe bază de 
confidenţialitate faţă de terţi, fără a se aduce atingere obligaţiilor legale de care sunt ţinuţi; 
documentele trebuie să fie uşor de accesat şi îndosariate astfel încât să faciliteze 
examinarea lor, iar Prestatorul trebuie să informeze Achizitorul în legătura cu localizarea lor 
precisă. 
32.4 Prestatorul garantează că drepturile Comisiei Europene, Biroului European Anti
Fraudă şi Curţii Europene a Auditorilor de a efectua auditări, controale şi verificări, vor fi în 
mod egal aplicabile, în aceleaşi condiţii şi potrivit aceloraşi reguli stabilite în prezentul 
Articol, oricărui subcontractant sau oricărei părţi care beneficiază de fonduri ale Comunităţii 
Europene. 

33. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română. 

34. Comunicări
34.1 (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.
34.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării, în timpul programului de lucru al
Achizitorului, respectiv de luni până vineri între orele 08:00 - 16:00, cu excepţia sărbătorilor
legale.
34.3 Orice comunicări, solicitări sau notificări scrise, în legătură cu prezentul contract, între
Achizitor şi Prestator, trebuie să conţină titlul şi numele de identificare al contractului de
servicii şi transmise prin poştă, fax, email sau înmânate personal la adresele de mai jos, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
34.4 în situaţia în care apar modificări ale datelor de identificare, părţile vor notifica acest
lucru în termen de 3 zile lucrătoare.
Date de contact: 
34.4. 1 Pentru Achizitor: 

Persoana de contact 
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35. Legea aplicabilă contractulu i
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.


