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In temeiul art 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizifiile publice, s-a Incheiat prezentul

contract de prestare servicii, intre

recertificare a sistemului de
management al calitatii ISO 9001 :2015

Dlrectla Generala de Politie Locala ,i Control a Municipiului Bucure,ti cu sediul In
Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 18, B1104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod fiscal
28412052, avand contul IBAN R056TREZ24G610304200130X deschis la Trezoreria sector 5
Bucuresti, reprezentata prin domnul Daniel Ra~ica - Director General, In calitate de beneficiar

Si
S.C. Certind S.A, avand sediulln Bucuresti, Palatul UGIR 1903, str. George Enescu nr.

27-29, sector 1, telefon/fax021/3133651, nr. de Inregistrare la R.e. J40/7870/2003, cod fiscal
R0155026076, avand contu11BAN10TREZ7005069XXX005514, deschis la Trezoreria Operativa a
Municipiului Bucuresf reprezentata prin domnul Dumitru Radut - Director General, In calitate de
prestator

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmator! termeni vor fi interpretsf 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 platibil prestatorului de catre achizitor, In baza contractului, pentru
lndeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati 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 la momentullncheierii contractu lui ~i care face imposibila
executarea ~i, respectiv, lndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restricfli aparute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciative. Nu este considerat forta
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executa rea obligatiilor uneia din parti;
f. zi - zi calendarlsfica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 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.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
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Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de recertificare a sistemului de management al
calitatii ISO 9001 :2015 cod CPV 79132000-8, in perioada convenita ~i in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.
5. Pretul contractu lui
5.1 Pretul pentru presta rea serviciului de recertificare a sistemului de management al calitatii ISO
9001:2015 este de 12000,00 lei fara TVA
5.2 Valoarea totals a contractului este de 14280,00 lei din care 2280,00 lei TVA
5.3 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului. Plata
se va efectua din articolul bugetar 20.01.30
6. Durata contractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile pana la data de 31.08.2018
6.2 Contractul intra in vigoare la data semnan contractu lui de cafre ambele parti;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele parti sl pana la
indeplinirea tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in
legislatia aplicabila
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada contractata
8. Obligatiile prestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i performantele prevazute in
contract.
8.2 Prestatorul se obliga sa evalueze sistemul de management
8.3 Prestatorul se obliga sa efectueze auditul de recertificare de catre echipa de audit
8.4 Prestatorul se obliga sa initieze recertificarea sistemului de management
8.5 Prestatorul se obliga sa efectueze audit stadiul I al sistemului de management
8.6 Prestatorul se obliga sa acorde holograma ce atesta continuarea valabilitstii certflcari
8.7 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalism ~i
promtitudine.
8.8 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executa serviciilor.
9. Obligatiile beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile de la data
inregistrarii facturii la registratura institutiei insotita de procesul verbal de receptie semnat de
ambele parti
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozfia prestatorului orice facilitati, echipamente ~i
informatii pe care Ie consldera furnizorul ca fiind necesare indeplinirii contractului.
10. Sanctiuni pentru nefndeplinirea culpabila a obligatiilor
10.1 in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-~i execute obligatiile
asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 sums
echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu lntarziere,
10.2 in cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen , atunei acesta are obligatia de a
platl, ca penalitati, 0 surna echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
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10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, In mod
culpabil ~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractu I de drept reziliat ~i de a pretinde
plata de daune-interese cu notificarea celeilalte partl cu cinci zile lucratoare inainte de Incetare.
10.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, fara nici 0 compensate, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune 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

11. Receptie Ji verificari
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile contractului.
11.2 Verificarile vor fi facute de catre beneficiar prin repezentantul sau, In conformitate cu
prevederile din prezentul contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica In scris prestatorului,
identitatea persoanei Imputernicite pentru acest scop
12. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
12.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarf contractului.
12.2 in cazul in care prestatorul sufera lntarzieri si suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate beneficiarului pariile vor stabili de comun accord:
partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului.si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauqa la pretal contractului.

12.3 1) In cazul in care:
a) orice motiv de lntarzlere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circumstante neobisnuite 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 partile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare ~i vor semna un contract aditonal,
12.4 Daca pe parcursul indeplinirii contractu lui, prestatorul nu respects 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 partilor, prin act aditional.
12.51n afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
lntarzlere in indeplinirea contractu lui da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului,
conform art. 10.1
13. Amendamente
13.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adltona cu exceptia art 5.3
14. Cesiunea
14.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fara sa obfina, in prealabil, acordul scris al beneficiarului.
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14.2 in cazul cesionerii sau Tn cazul de cesiune atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni
pentru anexarea la acest contract a unei note cu privire la modul Tncare acesta va avea loc
( termenii ceslonari).
14.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obllqatiile nascute ramanand ln sarcina partilor contractante asfel cum au fost
stipulate ~i asumate initial.
14.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract
15. Forta majora
15.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta
15.2 Forta majora exonereaza partile contractante de Tndeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada Tncare aceasta actoneaza.
15.3 indeplinirea contractului va fi suspendata ln perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la apsritla acesteia.
15.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
~i Tn mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasuri care Ti stau la dispozifie In vederea
limitarii consecintelor.
15.5 Daca forta majora actoneaza sau se estirneaza ca va actiona 0 perloada 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 poata pretinde celeilalte daune-interese.
16. Caracterul confidential al contractului
16.1 0 parte contractanta nu are dreptul, tara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscute unor terte parti informafii, date sau parametri tehnici accesati in procesele
de derulare a prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile ~i documentele obtinute sau la care are acces Tn perioada de derulare a
contractului, Tnalt scop decat acela de a-si Tndeplini obliqatlile contractuale.
Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate TnTndeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare Tn vederea Tndeplinirii
contractului.
16.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de intormstii
referitoare la contract daca
a) informatia este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita 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 in mod legal sa dezvaluie informatia.
17. Solutionarea litigiilor
17.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neTntelegere sau disputa care se poate ivi intre parti in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.
17.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu reu~esc
sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatore~ti competente
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18. Limba care guverneaza contractul
18.1 Limba care quverneaza contractul este limba rornana.
19. Comunicari
19.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
fransmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul
primirii.
19.2 Comunicaale intre parti se pot face ~i prin telefon, teleqrarna, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunlcsrf la adresele de e-mail.
20 Legea ap/icabi/a contractului
20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

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