
CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
de curatenie zilnica ,i intretinere

1. In temeiul art 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achzifiile publice, s-a Tncheiat urrnatorul contract
de prestari servicii, intre

Directia Generala de Politie Locala ,i Control a Municipiului Bucure,ti cu sediul In Bucuresti,
B-dul Libertatii nr.18, B1.104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod fiscal 28412052,
avand contul IBAN R056TREZ24G610304200130X deschis la Trezoreria sector 5, Bucuresti,
reprezentata prin domnul Stefan Vasii - Director General, in calitate de beneficiar

si

S.C.Medical Cleaning SRL, cu sediul ln Bucuresti, Belizarie, nr.5, sector 5, telefon 0318070730,
fax 0314344442, Tnmatriculata la Registrul Cornerfului sub nr. J40/1333/2003, avand codul Funic de
inregistrare CUI R015170569, ~i contul curent nr. R041TREZ7005069XXX007963, deschis la Trezorerie
sector 5, reprezentata prin Administrator - doamna Gurlui Simona Andreea, denumita in continuare
prestator.

2. Definifii

2.1 -In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretaf astfel:
a. contract - reprezlnta prezentul contract ~i toate anexele sale;
b. beneficiar ,i presta tor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite In prezentul contract;
c. preful contractului - prejul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
Tndeplinirea 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 momentul incheierii contractu lui ~i care face irnposibila executarea
si, respectiv, Tndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolujii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntatlva 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 calendaristca: an - 365 de zile.
g.zi lucratoare-zi lucratoare in decursul unui an, luna, etc,nr zlle lucratoare pentru 2018 este de 250 zile.



3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu excepja 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 speciflca ln
mod diferit.

Clauzeobligatorii

4. Obiectulcontractului

4.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de curatenie zilnica de Tntretinere la toate sediile Direcfiei
Generale de Politie tocala ~i Control a Municipiului Bucuresf cod CPV 90910000-4 ln perioada convenita
~i ln conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, dupa cum urmeaza:

4.1.1 Operatlunlle de curitenie zilnici ,i intretinere, includ urmatoarele operafurn la sediul din 8.
dul Libertitii nr 18,81104, sector 5:

- Program: luni -vineri ( 600 _2200 )
Activitatile pentru care solicitam contract de curatenie zilnica sunt:

- aerisirea lncsperllor
- aspirarea ~i curatrea pardoselilor ln birouri
- sterqerea prafului de pe birouri
- ~tergerea usilor de la intrare si birouri
- colectarea, sortarea ~i depozitarea selectiva a gunoiului ( hartie, plastic, sticla, deseuri menajere)
- spalarea holurilor ~i a scarilor interioare
- curatarea ~i dezinfectarea gruporilor sanitare si a oficiilor,

si fara a se limita la acestea, iar la nevoie ~i ln cazuri speciale ~i activitati ca:

- lncepartare ~icuratare paienieni,
-Indepsrtare ~i curatare pete de pe peretii lavabili, etc

4.1.2. Operatiunilede curitenie ,i intretinere, includ urrnatoarele operanuni la sediul din Aleea
Suternr 21, sector 4

• Program: luni ~i miercuri (1100_1500)
Activitatile pentru care solicitam contract de curatenie zilnica sunt:

- aerisirea Tncaperilor
- aspirarea ~i curatirea pardoselilor In birouri
- sterperea prafului de pe birouri
- sterqerea usilor de la intrare si birouri
- colectarea, sortarea sl depozitarea selectiva a gunoiului ( hartie, plastic, sticla, deseun menajere)
- spalarea hoiuri lor ~i a scsrnor interioare
- curatarea ~i dezinfectarea gruporilor sanitare ~i a oficiilor,

~i fara a se limita la acestea, iar la nevoie ~i tn cazuri speciale ~i activitati ca:

-Jncepartare ~i curatare paienjeni,
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-lndepartare ~i curatare pete de pe peretii lavabili, etc

4.1.3. Operatiunile de curatenie ,i intretinere, includ urmatoarele operanuni la sediul din str.
~epcarinr 21, sector 2

• Program: luni - joi ( 1100 -1500)
Activitatile pentru care solicitam contract de curatenie zilnica sunt:

- aerisirea Incaperilor
- aspirarea ~i curatirea pardoselilor In birouri
- sterperea pratului de pe birouri
- sterqerea usilor de la intrare ~i birouri
- colectarea, sortarea ~i depozitarea selectiva a gunoiului ( harte, plastic, sticla, deseuri menajere)
- spslarea holurilor ~i a scarilor interioare
- curatarea ~i dezintectarea gruporilor sanitare ~i a oficiilor,

.. ~i tara a se limita la acestea, iar la nevoie ~i In cazuri speciale ~i activitati ca:

- lndepartare ~i curatare paienjeni,
-Jndepartare ~i curatare pete de pe peretii lavabili, etc

4.1.4. Operatiunile de curatenle ,i lntretinere, includ urmaloarele operanuni la sediul din B.dul
Regina nr 42 Elisabeta , sector 5

• Program: mar] si joi ( 1100 -1500 )
Activitatile pentru care solicitam contract de curatenie zilnica sunt:

- aerisirea Incaperilor
- aspirarea ~i curatirea pardoselilor In birouri
- sterqerea pratului de pe birouri
- sterqerea usilor de la intrare si birouri
- colectarea, sortarea ~i depozitarea selectiva a gunoiului ( hartie, plastic, sticla, de~euri menajere)
- spalarea holurilor si a scarllor interioare
- curatarea si dezintectarea gruporilor sanitare sl a oticiilor,

~i tara a se limita la acestea, iar la nevoie si In cazuri speciale ~i activitati ca:

- lndepartare ~icuratare paienieni,
-Indepartare ~i curatare pete de pe peretii lavabili, etc

4.1.5. Operatlunile de curatenie zilnica ,i Intretinere, includ urrnatoarele operatiuni la sediul din
Regina Elisabeta nr 16, sector 3/Edgar Quinet nr 8, sector 1

• Program: luni - vineri (600_1000)
Activitatile pentru care solicitam contract de curatenie zilnica sunt:

- aerisirea Tncaperilor
- aspirarea !?icuratirea pardoselilor in birouri
- !?tergerea prafului de pe birouri
- ~tergerea u!?ilorde la intrare ~i birouri
- colectarea, sortarea ~i depozitarea selectiva a gunoiului ( hartie, plastic, sticla, de~euri menajere)

3



- spalerea holurilor ~i a scarilor interioare
- curatarea sl dezinfectarea grupurilor sanitare ~i a oficiilor,

sl fara a se limita la acestea, iar la nevoie ~i in cazuri speciale sl activitati ca:

- indepartare ~icuratare palenjenl,
- indepartare ~i curatare pete de pe peretil lavabili, etc
Beneficiarul se va obliga sa plateasca pretul care va fi convenit pentru serviciile de curatenie zilnica

de lntreflnere.

6. Pretulcontractului

6.1 Pretul contractului contractulu pentru serviciile prestate este de 3,5 lei/mp fara TVA aennu suprafata
totala de 3134 mp.
6.2 Pentru serviciile executate plata se va face lunar, pentru fiecare zi lucrata, in valoare de 525,00 lei/zi
lucrata, fara TVA, astfel:
Luna ianuarie 13 zile x 525,00 lei/zi = 6825,00 lei fara TVA la care se adauga 1296,75 lei TVA, rezulta un
total de 8121,75 lei cu TVA.
Luna februarie 20 zile x 525,00 lei/zi = 10500,00 lei la care se adauga 1995,00 lei TVA, rezulta un total
de 12495,00 lei cu TVA.
Luna martie 22 zile x 525,00 lei/zi = 11550,00 lei la care se adauqa 2194,50 lei TVA, rezulta un total de
13744,50 lei cu TVA.
Luna aprilie 21 zile x 525,00 lei/zi = 11025,00 lei la care se adauga 2094,75 lei TVA, rezulta un total de
13119,75 lei cu TVA.
Valoarea totala a contractului pentru 76 zile x 525,00 lei = 39900,00 lei la care se adauga 7581,00 lei
TVA este de 47481,00 lei cu TVA.
6.3 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe perioada de valabilitate a contractu lui
6.4 Plata se va face din articolul bugetar 20.01.30

7. Duratacontractului

7.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile convenite in prezentul contract in perioada 15.01.2018-
30.04.2018.
7.2 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a prelungi contractu I de achizifle publica de servicii de curatenle
zilnica cu caracter de regularitate prin incheierea unui nou contract cu valabilitate pana la 31 decembrie
2018.

8. Executarea contractu lui
8.1 Executarea contractu lui se va efectua de catre prestator pe perioada confractata. pentru serviciile
convenite conform punctului 4, din prezentul contract,pentru suprafata totala de 3134 mp, in urmatoarele
locatii:
Servicii de curatenle zllnica ~i intrefinere B·dul Liberta1ii nr 18
Servicii de curateme si lntretnere Aleea Suter nr 21
Servicii de curatenie si lntrefinere Str ~epcari nr 21
Servicii de curatenle sl lntrennere B·dul Regina Elisabeta
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Servicii de curatene zllnica ~i lntrefinere Regina Elisabeta nr S/Edgar Quinet nr 8.

9. Obligafiile principale ale prestatorului

9.1 Prestatorul se obliga sa respecte obiectul contractului ,
9.2 Prestatorul are obligatia de a pastra secretul activitatilor desfasurate de personalul beneficiarului
9.3 Prestatorul raspunds de neasigurarea din culpa sa a realizarii nivelului calitativ ~i cantitativ al
serviciilor de curatenle
9.4 Prestatorul are obligatia de a presta serviciile cu respectarea cerintelor prevazute de Legea 319/2006
a securitatii ~i sanatatii In munca ( raspunderea ii revine in totalitate pentru instruirea personalului propriu)
9.5 Prestatorul, pentru operafiunile de curatenie, va folosi materiale sl produse specifice, oferite de catre
beneficiar care nu au un impact negativ asupra condfiilor de mediu ~i care sunt avizate de Ministerul
Sanatatii, Prestatorul va asigura uniforma distinctiva pentru personalul care efectueaza curatenia.
Uniformele vor fi alcatuite din salopete.

10. Obligafiile principale ale beneficiarului

10.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit In termen de 30 zile de la emiterea facturii de
catre prestator pentru luna precedenta, dupa semnarare documentelor justificative care sa confirme in
detaliu serviciul prestat.
10.2 Beneficiarul are obligatia de a asigura accesul personalului angajat al prestatorului Tn incintele
spatiilor unde urmeaza sa efectueze serviciile de curatenie
10.3 Beneficiarul pune la dispozina prestatorului materialele necesare executarii curateniei In toate sediile
Directiei Generale de Politie l.ocala si Control a Municipiului Bucuresf

11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabi/a a obligafiilor

11.1 In cazul Tncare, din vina sa excluslva, 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 obligatiilor neandeplinlte sau Tndeplinite cu intarzlere.
11.2 In cazul Tncare beneficiarul nu onoreaza facturile In termen , atunci acesta are obligatia de a plati,
ca penalitati, 0 surna echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
11.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre par1i,Tnmod culpabil
~i repetat, da dreptul par1ii lezate de a considera contractu I de drept reziliat ~i de a pretinde plata de
daune-lnterese.
11.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare sensa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca acea~ta anulare sa
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator, In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract Tndeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
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Clauze speeifiee

12. Alte responsabilitsti ale prestatorului

12.1 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalism ~i
prorntfudine.
13.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executa serviciilor contractate pana la data de
30.04,2018,
13.3 Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materiale,
aparatara tehnica, cerute de si pentru contract, in rnasura in care necesitatea asiqurarll acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract

14. Alte responsabilitsti ale benefieiarului

14.1 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitatii ~i/sau informatii pe care
acesta Ie considera necesare indeplinirii contractului

15. Reeeptie ~i verifiesri

15.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor,
15.2 La ~far~itul flecariei luni se va incheia un proces verbal de receptie a serviciilor prestate
15.3 Verillcarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

16. fneepere, finalizare, intarzieri, sistare

•

16.1 Prestatorul are obligatia de a incepe presta rea serviciilor la data sernnarii contractului.
16.2 In cazul in care prestatorul sutera lntsrzieri ~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 adauqa la pretul contractului.

16.3 In cazul in care:
a) orice motiv de lntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau alte crcumstante neoblsnuite

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 oricarel faze a acestora,
atunci par1ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un act aditional.
16.4 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, 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 parfilor, prin act aditional.
16.5 In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
intarzlere in Tndeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului, conform
art,11,1,

17. Ajustarea pretului eontraetului
17.1 Pretul contractu lui nu se acfualizeaza.
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18. Amendamente

18.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional.

19. Cesiunea

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

20. Forta majora

20.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate cornpetenta.
20.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe teats perioada in care aceasta actoneaza,
20.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4 Partea confractanta 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 dispozjie in vederea limitMi
consecintelor.
20.5 Daca forta majora actoneaza sau se estmeaza ca va actona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

21. Solution area litigii/or

•
21.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale arniabila, prin tratative
directe, orice nelnteleqere sau disputa care se poate ivi lntre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractu lui.
21.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea tratativelor neoficiale, beneficiarul ~i prestatorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutoneze de
cafre instantele judecatoresti competente din Romania.

22. Limba care guverneaza contractu/

22.1 Limba care guverneaza contractu I este limba romans.

23. Comunicari

23.1 (1) Orice comunicare Intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transrnisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii.
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23.2 Comunicarile Tntre par1i se pot face ~i prin telefon, telegram a, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii Tnscris a primirii cornunicarll.

24. Legea aplicabila contractului

24.1 Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.
Par1ileau Tnteles sa Tncheie prezentul contract Tndoua exemplare, cate unul pentru fiecare parti.

PRESTATOR
S.C. MEDICAL CLI;ANING SRL

ADMI R
Si

AUTORITATEA CONTRACTANTA
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA
$1CONTROL A MU ICIPIU,4I1J~U.CU~ESTI
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