
PRIMA RIA MUNICIPIULUI BUCURE$TI
DIRECTIA GE~ERALA

DE POLITIE LOCALA $1CONTROL~~i~~~.~.~.i.~~:.~~~~ac:
Ziua ..?v. Luna fJ.1 20 ..40. .

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
supraveghere ,i verificare tehnlca (RSVTI)

In temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu modficarile ~i completaole
ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii, intre

Direc,ia Generala de Poli,ie Locala ~i Control a Municipiului Bucuresti cu sediul in Bucuresfi
B-dul Libertatii nr. 18, BI 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod fiscal 28412052, cont
IBAN R055TREZ24G610304201300X, deschis la Trezorerie sector 5, reprezentata prin D-nul Daniel
Ra~ica - Director General, in calitate de beneficiar

~i

SC Calificari Deserventi SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dul luliu Maniu nr. 186A, sector 6, telefon
02117693370, fax 0318162831, lnmatriculata la RC sub nr, J40/2238/2008, CUI 23243173, avand contul
IBAN R052TREZ7065069XXX009818, deschis la Trezorerie sector 6, reprezentata prin d-nul Paul Ududec
- Director General, in calitate de prestator, pe de alta parte.

1. Defini'ii
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretaf astfel:
a) Contract - reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale;
b) Beneficiar ~i prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) Pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) Servicii - activitatile a carer prestare face obiectul contractului;
e) Forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului ~i care face irnposibila
executa rea ~i respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,e revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive, ci enuntiativa, Nu este considerat forta majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de excutare, face extrem de
costisitoare executarea uneia din parti;

n Zi - zi calendaristca; an - 365 de zile( se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii
defineasca prin contract)

2. Interpretare
2,1 In prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod
diferit.
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Clauze obligatorii

3. Obiectul contractului
3.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de supraveghere ~i verificare tehnica a autospecialei
(plattorma de ridicat autoturisme) afiate sub incidenta ISCIR potrivit Ordinului nr 130/10.05.2011 privind
obligativitatea institutiilor si unitatilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru
supravegherea instalatiilor din domeniullSCIR cod CPV 71631000-0, Tnconformitate cu obligatiile asumate
prin prezentul contract.

4. Pretul contractului
4.1 Pretul serviciului de supraveghere si verificare tehnica RSVTI este de 70,00 lei /luna fara TVA
4.2 Valoarea totala a contractului pentru 0 perioada de 21uni este de 166,60 lei din care 26,60 lei TVA
4.3 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului. Plata se va face
din articolul bugeta~_20.01.30. I

5. Durata contractului
5.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ln perioada noiembrie- decembrie 2018
5.2 Contractul intra Tnvigoare la data sernnaril contractului de cane ambele pai\i;
5.3 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele pai\i ~i pana la Tndeplinirea tuturor
obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit ln legislatia aplicabla.
5.4 Beneficiarul T~i rezerva dreptul de a prelungi contractu I de achizifie publica de servicii cu caracter de
regularitate, prin act aditional,durata contractului va f pana la eel mult 30.04.2019, pentru un nivel
suplimentar al valorii acestuia, conditlonat de existents resurselor financiare pe anul2019

6. Obligatiile prestatorului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i performantele cerute de beneficiar.
6.2 Prestatorul se obliga sa presteze pana la sfar~itul flecarei luni serviciile prevazute la art 3 pentru
autospeciala (platforma de ridicat autoturisme) ce face obiectul contractu lui.
6.3 Prestatorul se obliga sa identifice ~i sa Tnregistreze autospeciala (platforma de ridicat rnasinij ce face
obiectul contractului si sa transmlta aceste date spre Tnregistrare la lnspectla Teritoriala ISCIR de care
apartine.
6.4 Prestatorul are obligatia de a verifica daca se efectueaza lnfretinerea, Tnlocuirea de piese sau reparafia
autospecialei pe care 0 are In evidenta In conformitate cu prescriptlle tehnice ISCIR - de catre persoane
juridice autorizare ISCIR.
6.5 Prestatorul are obligatia sa verifice daca montajul ~i punerea Tn funcfiune a unor piese sau a
autospecialei respective s-a efectuat cu respectarea prescriptilor tehnice ISCIR.
6.6 Prestatorul are obligatia sa verifice daca se efectueaza exploatarea corecta si legala a autopecialei.
6.7 Prestatorul are obligatia sa verifice existents instructunilor de folosire a autospecialei.
6,8 Prestatorul are obligatia sa verifice daca se efectueaza exploatarea corecta ~i legala a autospecialei.
6.9 Prestatorul are obligatia sa urmareasca efectuarea verificarilor tehnice prin registrul de evidenta ~i
supraveghere a autospecialei.
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6.10 Prestatorul are obligatia sa urmsreasca preqatlrea autospecialei In scopul verltlcarii tehnice ~i sa
participe activ la efectuarea ei.
6.11 Prestatorul are obligatia sa urrnareasca realizarea la termen a dispozifiilor date prin procesele verbale
de verificare tehnica, sa verifice In mod regulat registrul de evidenta a functionarii autospecialei si luarea
rnasurilor pentru remedierea lmediata a defectelor semnalate.
6.12 Prestatorul are obliqatia sa anunte In caz de avarii sau accidente lnspectia Terltoriala de Stat de care
apartine autospeciala respectiva.
6.13 Prestatorul are obliqafia sa anunte conducerea beneficiarului de :
- necesitatea opririi autospecialei In cazul apariuei unor defecfiuni sau In cazul necesitatii efecfuarii unor

lucrarl de lntretlnere, verificare, revizii, Inlocuiri de piese sau reparaff capitale.
- nerespectarea regimului de folosire a autospecialei de catre utilizatorii acesteia.

6.14 Prestatorul are obligatia sa efectueze autorizari de personal ( leqatorl de sarcina, rnanevranti pentru
macarale de mana, mecanisme de ridicat, nacele ~i platforme autoridicatoare, elevatoare auto).
6.15 Prestatorul are obliqafla sa tntocmeasca suporturile de curs pentru autorizarl interne.
6.16 Prestatorul are obligatia sa efectueze cursuri de autorizare pentru manevranti, sa intccmeasca ~i sa
elibereze carnetele de manevrant.
6.17 Prestatorul are obligatia sa efectueze cursuri de autorizare pentru legatorii de sarcina - sa
intocmeasca ~i sa elibereze autorlzafia de legator de sarcina.
6.18 Prestatorul are obligatia sa efectueze instructajul periodic al deserventilor (macaragii, manevrami,
legatori de sarcina).
6.19 Prestatorul are obligatia sa efectueze prelungirea autorizanilor (macaragii, rnanevranti, legatori de
sarcina).
6.20 Prestatorul are obligatia sa lntccrneasca si sa elibereze registrul de supraveghere pentru
autopspeciala care face obiectul contractului.

7. Obligatiile beneficiarului
7.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract, catre prestator In termen de 30
zile de la Inregistrarea facturii la registratura institutiei. Data la care se emite factura trebuie sa fie ulterioara
finalizarii prestsrf serviciilor insofit de procesul verbal de recepfie si alte documente justificative.
7.2 Beneficiarul are obligatia sa permits accesul persoanei desemnate de prestator In cadrul programului
de lucru al beneficiarului la autospeciala care face obiectul contractului.
7.3 Beneficiarul are obligatia sa rezolve operativ sesizarile reprezentantului prestatorului In domeniul
reglementat de prezentul contract. In cazul ln care are obiecfii se va adresa In scris conducerii prestatorului.

8. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
8.1 In cazul ln care, din vina sa exclusive, prestatorul nu reuseste sa-;;i execute obligatiile asumate prin
contract, atunci beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 surna echivalenta cu 0,1%
pe zi din valoarea obliqatilor neandeplinite sau Indeplinite cu intarziere.
8.2 In cazulln care beneficiarul nu onoreaza facturile In termen , atunci acesta are obligatia de a plati, ca
penalitafi, 0 surna echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
8.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, In mod culpabil
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~i repetat, da dreptul par1ii lezate de a considera contractu I de drept reziliat ~i de a pretinde plata de daune
interese cu notificarea celeilalte parti cu cinci zile lucratoare inainte de incetare.
8.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a rsnunta orlcanc la contract, printr-o notificare sensa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensate, daca acesta din urma da faliment, cu condifia ca aceasta anulare sa
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acfiune sau despaqubire pentru prestator. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract lndeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractu lui.

Clauzespecifice

9. Receptie,i veriflcarl
9.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile contractului.
92 Verificarile vor fi facute de catre beneficiar prin reprezentantul sau, in conformitate cu prevederile din
prezentul contract. Procesul verbal de receptle a serviciilor prestate va fi semnat de beneficiar ~i prestator.

10. incepere,sistare, intarziere,finalizare,reziliere
10.1 Prestatorul are obligatia de a lncepe presta rea serviciilor la data semnaril contractului.
10.2 In cazulin care prestatorul sutera intarzieri ~i suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
beneficiarului par1ile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, ~i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
10.3 In cazul ln care:
a) orice motive de lntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circumstante neobisnulte susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre
prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei
faze a acestora, atunci par1ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un act
aditlonal.
10.4 Daca pe parcursulindeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare a serviciilor,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, beneficiarului. Modificarea perioadei de prestare
se face cu acordul parfilor, prin act aditional.
10.5 In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute. orice
lntarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiaruli de a solicita penalitati prestatorului, conform
art.8.1.

11.incetareacontractului
11.1 Prezentul contract inceteaza in urrnatoare e situatii:

a) prin executarea de catre ambele pa~i a tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract ~i
legislatiei aplicabile.

b) prin acordul pa~ilor, consemnat in scris.
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c) prin rezlliere/rezolufiune, ln cazul ln care una din parti nu tsi executa sau executa necorespunzator
obligatiile contractuale.
11.2 In situafia rezilierii/rezolutiunii lotale/partlale din cauza neexecutarll'executaril partiale de catre
prestator a obligatiilor contractu ale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala,
ln cuantum egaI cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
11.3 In situatia ln care executarea partiala a obligatiilor contractu ale face imposiblia realizarea obiectului
contractu lui Tn integralitatea sa, chiar daca a fost recepnonata 0 parte din contract conform dispozlflllor
legale, prestatorul va datora beneficiaruli daune interese cu titlu de clauza penala, ln cuantum egal cu
Tntreagavaloare a obliqafiilor contractuale stabilite prin contract.
11.4 Nerespectarea ln mod repetat de cetre 0 parte a obliqafiilor contractuale va fi dovedlta prin nofificarile
scrise si transmise de celalata parte, notflcarl care vor face referire la ne7ndeplinirea obligatiei respective,
precum ~i la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari privind ne7ndeplinirea obligatiilor, pe care
cealalta parte este obligata sa Ie presteze tn termen de maxim 5 zile de la data primirii notitcarii.
11.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente 7ntre partile
contractante.
11.6 Partile sunt de drept ln lntarziere prin simplul fapt al nerespetarf clauzelor prezentului contract.
11.7 Beneficiarul 7~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I de servicii, ln cel mult 15 zile de la
aparina unor clrcumstante care nu au putut fi prevazute la data 7ncheierii contractului, sub conditia notificarii
prestatorului cu cel putin 3 zile 7nainte de momentul rezilierii.

12. Amendamente
12.1 Partile contractante au dreptul, pe durata 7ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adlfional cu excepfia art. 4.3.

13 Cesiunea
13.1 Prestatorul are obliqafla de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa
obtina, ln prealabil, acordul scris al beneficiarului.
13.2 In cazul cesionaril sau In caz de cesiune atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni pentru
7ncheierea unui act aditional la contract.
13.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obligatiile nascute rarnanand 7n sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate ~i
asumate initial.
13.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice obligatii
asumate prin contract.

14. Forta majora
14.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
14.2 Forta majora exonereaza partile contractante de 7ndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada 7ncare aceasta actioneaza.
14.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata 7n perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
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14.4 Partea contractanta care invoca torts majora are obligatia de a notifica celeilalte par], imediat ~i ln
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masurl care Ti stau la dispozitie In vederea limitarii
consecintelor,
14.5 Daca forta majora acfioneaza sau se estirneaza ca va actona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Tncetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din parti sa peats prennda celeilalte daune-interese.

15. Caracterul confidential al contractului
15.1. 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte partl;
a) de a face cunoscut contractu I sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, ln afara acelor persoane
implicate ln Tndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces ln perioada de derulare a
contractului, tn alt scop decat acela de a-~i Tndeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarel informatii fata de persoanele implicate Tn Tndeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare In vederea Tndeplinirii contractu lui.
15.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a) informatia este cunoscuta partii contractante Tnainte ca ea sa fi fost primite de la cealalta parte
contractanta ; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvaluire: sau
c) partea contractanta a fost obligata ln mod legal sa dezvaluie informata.

16. Solution area litigiilor
16.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neinteleqere sau disputa care se poate ivi Tntre ei ln cadrul sau tn legatura cu Tndeplinirea
contractului.
16.2 Daca, dupa 15 de zile de la Tnceperea acestor tratative beneficiarul ~i prestatorul nu reusesc sa
rezolve tn mod amiabil 0 divergenta coruractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solufioneze de
cafre instantele judecatoresti competente

17. Limba care guverneaza contractul
17.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana

18 Comunicari
18.1 Orice comunicare Tntreparti, referitoare la Tndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa Tn
scris.
18.2 Orice document scris trebuie Tnregistrat ata! Tnmomentul transmiterii cat ~i Tnmomentul primirii.
18.3 Comunicarile Tntre parti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii Tn scris a
primirii comunicarii
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19. Legea aplicabila contractului
19.1 Contractu 1va fi interpretat conform legilor din Romania.

Par1ile au Tnteles sa Tncheie prezentul contract In doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR PRESTATOR
SC CALIFICARI DESERVENTI SRL

DIRECTOR GENERALCONTROL A

PaulUdudec

DIRECTIA CONTE CIOS, GISTRA TuRA $1 LOGISTICAe ECUTIV ADJUNCT

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV

SERV IUL ACHIZITII, INVESTITII,
• DERULARE CONTRACTE

$ef Serviciu
And~a Pricu
<-LU-u._~

SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
$ef Serviciu

Mihaela Vizireanu

VIZACFP
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE$TI

:~CJi];ff:~~~~::~$?N7~b
Sllmnatura................... .r:... 7



CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
formare profesionala ( curs macaragiu)

In temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice , s-a incheiat prezentul
contract de prestare de servicii, intre

Directia Generala de Politie Locala ,i Control a Municipiului Bucurestl cu sediul in
Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 18, B1104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod fiscal
28412052, cont IBAN R055TREZ24G610304201300X, deschis la Trezorerie sector 5, reprezentata
prin D-nul $tefan Vasii - Director General, in calitate de beneficiar

~i

SC Calificari Deserventi SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dul luliu Maniu nr. 186A, sector 6,
telefon 021/7693370, fax 0318162831, lnmatriculata la RC sub nr. J40/2238/2008, CUI 23243173,
avand contul IBAN R052TREZ7065069XXX009818, deschis la Trezorerie sector 6, reprezentata
prin d-nul Paul Ududec - Director General, in calitate de prestator, pe de alta parte.

1. Definitii
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretaf astfel:
a) Contract - reprezlnta prezentul contract ~i toate anexele sale;
b) Beneficiar ~i prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c) Pretul contractului - pretul platibll prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) Servicii - activitatile a carer prestare face obiectul contractului;
e) Forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului ~i care face
imposblla executa rea ~i respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolufii, incendii, inundal] sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive, ci enuntativa
Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0

imposibilitate de excutare, face extrem de costisitoare executarea uneia din parti;
n Zi - zi calendarisflca; an - 365 de zile( se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii

defneasca prin contract)

2. Interpretare
2.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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2.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specflca in mod diferit.

Clauze obligatorii

3. Obiectul contractului
3.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de calificare macaragiu cod CPV 80530000-8 pentru
persoanele desemnate din cadrul Directiei Generale de Politie Locala §i Control a Municipiului
Bucuresti in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4. Pretul contractului
4.1 Pretul serviciului efectuat va fi de :
- servicii de calificare macaragiu 4 (persoane nominalizate) x 1150,00 lei/persoana = 4600,00 lei la-care se adauqa 874,00 lei TVA rezulta un total de 5474,00 lei cu TVA
4.2 Valoarea totala a contractului este de 5474,00 lei din care 874,00 lei TVA
4.3 Pretul convenit este ferm §i rarnane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului. Plata se
va face din articolul bugetar 20.13.

5.Durata contractului
5.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in perioada februarie - mai 2018
5.2 Contractul intra in vigoare la data semnarii contractului de catre ambele parti;
5.3 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele parti ~i pana la
indeplinirea tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in
legislatia apllcabila

6. Obligatiile prestatorului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele §i perforrnantele cerute de beneficiar.
6.2 Prestatorul asigura suportul de curs (in format electronic) adeverinta de practica (conform
model) ~i orarul desfa~urarii cursului de macaragiu, autorizatia ~i talonullSCIR.
6.3 Prestatorul se obliga sa elibereze atestatele de calificare profesionala in meseria de macaragiu,
autorizana ~i talonullSCIR, imediat dupa terminarea cursurilor.
6.4 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalism §i
promtitudine;
6.5 Prestatorul i~i asuma ca, cursurile desfasurate sunt autorizate de ANC ~i de ISCIR ~i sunt
valabile in intreaga Uniune Europeana conform codurilor COP in vigoare;
6.6 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru desfasurarea serviciilor prestate;

7. Obligatiile beneficiarului
7.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract, catre prestator in
termen de 30 zile de la emiterea facturii de catre acesta. Data la care se emite factura trebuie sa
fie ulterioara finalizarii prestarii serviciilor, respectiv dupa terminarea cursurilor ~i eliberarea
atestatelor.
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8. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpablla a obligatiilor
8.1 in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-~i execute obligatiile asumate
conform tuturor clauzelor din contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi
lntarziere sau obliqafie nelndeplinita
8.2 in cazul in care beneficiarul nu efectueaza plata facturilor in termen, atunci prestatorul are
dreptul de a solicita ca penalitati 0 suma echivalenta cu 0,1% din plata neefectuata pentru fiecare zi
de intarziere.
8.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil ~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde
plata unor daune - interese.
8.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fara nici 0 cornpensalie, daca aceasta din urma da faliment, cu condifia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acfiune sau despaqubire pentru
prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

9. Receptle ,i veriflcari
9.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica, orcand pe parcursul derularii contractului, modul de
prestare a serviciilor;
9.2 verflcarlle vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

10. incepere, finalizare, lntarzlere, sistare
" 10.1 Prestatorul are obligatia de a lncepe prestarea serviciilor dupa semnarea contractu lui de

ambele par1i.
10.2 in cazul in care prestatorul sufera intarzler' ~i suporta costuri suplimentare datorate in
exclusivitate beneficiarului, partile vor stabili de comun acord totalul cheltuielilor aferente, daca este
cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
10.3 in cazul in care din orice alt motiv de intarzlere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau altor
clrcurnstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre
prestator, lndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor
semna un act aditional.
10.4 in afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati
prestatorului conform art. 8.1.

3



.•

11. Amendamente
11.1 Orice modificare a prezentului contract se va face cu acordul partilor numai prin act aditional.

12. Cesiunea
12.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obliqatiile sale asumate prin
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al beneficiarului.
12.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

13. Forta majora
13.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate cornpetenta
13.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acfioneaza
13.3 indeplinirea contractu lui va fi suspendata in perioada de acnune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partllor pana la aparitia acesteia.
13.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
13.5 Daca forta majora actoneaza sau se estlmeaza ca va acflona 0 perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de piin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune- interese.

14. Solu\ionarea litigiilor
14.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amlabda, prin
tratative directe, orice neanteleqere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leqatura
cu indeplinirea contractului.
14.2 Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre lnstantele judecatoresti din Romania.

15. Limba care guverneaza contractul
15.1 Limba care guverneaza contractu I este limba rornana

16. Ccmunlcarl
16.1 Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
16.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul
primirii.
16.3 Cornunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, teleqrama, telex, fax sau e-mail, cu condifia
contirmarii in scris a primirii comunicarf.
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17. Legea aplicabili contractului
17.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.

BENEFICIAR

DIRECTIAGENERALA DE PO.LITIELOCALA $1
CONTROLA MUNICIPIU J BUCURE$TI

DIRECTORG -At2~,a~,., ~__\
Stefan Vasi c, G3:~:~;):'~~\t\1

, '":';;9i~)
SE~~I~:IDIC"'C23':/

CHI Til INVESTITII

PRESTATOR

SC CALIFICARI DESERVENTISRL
DIRECTORGENERAL

PaulUdudec

$EF SERVICIU BUGET FINANCIAR
Anda Elena Lixandru

~
Viza CFPP

"~. ".

Ai1 ......~.9!f
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