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CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
Reparare ,i intretinere motociclete, ,i furnizare piese

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

Directia Generali de Politie Locala ,i Control a Municipiului Bucuresti cu sediulln Bucuresfi,
B-dul Libertatii nr. 18, BI.104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod fiscal 28412052,
avano contul IBAN R056TREZ24G610304200130X deschis la Trezoreria sector 5, Bucuresti,
reprezentata prin domnul $tefan Vasii - Director General, in calitate de beneficiar

SC Mototehnica Solutions SRL, avand sediul in Bucuresfi, Intrarea Barsei, nr.10, bl G5,sc. 1, et
6, ap 40, camera 2, telefon 0722361856, nr. inregistrare la RC J40/2382/27.022014, cod fiscal
32854370, avand contul IBAN R070TREZ7035069XXX017925, deschis la Trezorerie sector 3,
reprezentata prin domnul Tiberiu Anghel - Administrator, in calitate de prestator,

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatoru termeni vor fi interpretsf astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b. beneficiar ~i presta tor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite In prezentul contract;
c.pretul contractului - preful platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea 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 qreselli sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentulincheierii contractu lui ~i care face irnposibila executarea
~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enun\iativa. 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 calendaristica: an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepts 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 specfica in
mod diferit.
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Clauze obligatorii
44. Obiectul al contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa efectueze servicii de reparare ~i lntrefinere motociclete cod CPV 50115000-
4 in perioada convenita si inspectia tehnica periodica ITP conform legii, cod CPV 71631200-2.
4.2 Prestatorul se obliga sa efectueze intretinerea si reparatiile la motocicletele ci CAN-AM-ul din
dotarea beneficiarului cu piese de schimb originale, cod CPV 34411000-1, si conform cartii tehnice,
functie de numarul de kilometri parcursi sau timpul de utilizare dupa caz, inclusiv ITP conform legii.
4.3 Prestatorul se obliga sa efectueze reparatiile si intretinerea sistemelor aditionale (acustice si
luminoase) din dotarea motocicletelor cu piese conforme cu standardele pentru Politia Locala.
5. Prelul contractu lui
5.1 Pretul serviciilor de reparafii ~i lntrejinere a celor 7 motociclete si 1 CAN-AM, cu dotarl speciale
pentru polilie, este de 120,00 lei/h fara TVA rnanopera pentru serviciile mai sus rnenfionate si 150
lei/bucata pentru ITP.
Valoarea serviciilor cu manopera si ITP este de 21420,00 lei (140 ore x 120,00 lei Ih manopera =
16800,00 lei la care se adauga 3192,00 lei TVA si 8 inspectii ITP, 8 x 150leilinspectie=1200lei la care
se adauga TVA 228 lei)
5.2 Valoarea estimata totala a diverselor piese necesare ( filtre, placute frana, disc ambreiaj, bujii,
anvelope, etc) este de 42504,20 lei la care se adauga 8075,80 lei rezulta un total de 50580,00 lei cu
TVA.
5.3 Valoarea contractului este de 72000,00 lei din care 11495,80 lei TVA
5.4 Pretul convenit este ferm si Tamane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului .
6. Durata contractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in perioada aprilie - decembrie 2018
6.2 Contractul intra in vigoare la data semnaril contractului de care ambele 'pa~i;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractului de cane ambele pa~i si pana la indeplinirea
tuturor obliqatlllor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in legislatia apllcabda.
6.4 Beneficarul lsi rezerva dreptul de a prelungi contractul de achizitie publica de produse sau servicii cu
caracter de regularitate, prin act aditional,durata contractului va fi pana la cel mult 30.04.2019, pentru un
nivel suplimentar al valorii acestuia, condltonat de existenta resurselor financiare pe anul 2019.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada contractata conform ofertei si in
regim preferential ( termene de reparatii si intretinere preferentiale ) avand in vedere specificul activitatii
de ordine publica al beneficiarului.
8. Obligatiile prestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i perforrnantele cerute de beneficiar.
8.2 Prestastorul se obliga sa efectueze servicii complete de lntrefinere ~i reparare a motocicletelor si
CAN-AM-ul din dotarea beneficiarului conform cartilor tehnice si instructiunilor de intretinere a
producatorului.
8.3 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile de reparatii si intretinere cu piese originale la care va
aplica un discount dupa cum urmeaza:
• 10% reducere din lista pentru piesele care fac parte din categoria consumabile;
• 3% reducere din pretul de lista pentru alte piese ~i accesori.

8.4. Prestatorul va evidentia in mod distinct pe factura piesele de manopera si va prezenta, la cererea
beneficiarului, copie dupa factura de achizitie a pieselor.
8.5 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalism ~i
promptitudine.
8.6 Prestatorul i~i asurna cennta beneficiarului de prioritate pentru a remedia in cel mai scurt timp
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(regim de urgenta) defsctunile aparute la motocicletele din dotarea beneficiarului datorita specificului
operativ de ordine publica.
9. Obligafiile beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obliqa sa plateasca catre presta tor, Tn termen de 30 zile de la inregistrarea la
beneficiar a facturii de reparatii insotita obligatoriu de procesul verbal de receptie a serviciilor, semnat de
ambele parti. Emiterea facturii se va face dupa efectuarea reparafiilor la motocicletele cu dotari speciale
de politie, evidentiind piesele de schimb inlocuite sau reparate si manopera aferenta.
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dlspoziua prestatorului orice facilitati ~i informatii pe care Ie
considera necesare Tndeplinirii contractului
10. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabi/a a obligafiilor
10.1 In cazul In 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 suma echivalenta cu
0,1% pe zi din valoarea obligatiilor neandeplinite sau Tndeplinite cu lntarziere.
10.2 In cazul ln care beneficiarul nu onoreaza facturile Tntermen , atunci acesta are obligatia de a plati,
ca penalitati, 0 surna echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
10.3 Nerespectarea obliqatlllor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, Tnmod culpabil
~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractu I de drept reziliat ~i de a pretinde plata de
daune-interese prin notificarea celeilalte particu cinci zile lucratoare inainte de incetare.
10.4 Beneficiarul T~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare sensa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensate, daca acesta din urrna da faliment, cu condija ca aceasta anulare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acnune sau despaqubire 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.

Clauze specifice

12. fncepere,sistare, intarziere, finalizare,reziliere
12.1 Prestatorul are obligatia de a Tncepe presta rea serviciilor la data semnarii contractului.
12.21n cazul Tncare prestatorul sufera lntarzieri ~i suporta costuri suplimentare, datorate tn exclusivitate
beneficiarului partile 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.

12.3 In cazul ln care:
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circurnstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin Tncalcarea contractului

de catre prestator, tndreptatesc 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.
12.4 Daca pe parcursul Tndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare a serviciilor,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, Tntimp util, beneficiarului. Modificarea perioadei de prestare
se face cu acordul partilor, prin act aditional.
12.5 In afara cazului Tn care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de executie, orice
Tntarziere TnTndeplinirea contractului da dreptul beneficiaruli de a solicita penalitati prestatorului, conform
art. 10.1.
13. Amendamente
13.1 Partile contractante au dreptul, pe durata Tndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act additional
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14. Cesiunea
14.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,
fara sa obtina, In prealabil, acordul scris al beneficarului.
14.2 In cazul cesionarii sau In cazul de cesiune atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni pentru
incheierea unui act aditionalla contract.
14.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.
14.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.
15. Forfa majora
15.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
15.2 Forta majora exonereaza partile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada In care aceasta actoneaza.
15.3lndeplinirea contractului va fi suspendata In perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparita acesteia.
15.4 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 dispozlfle In vederea limitarii
conseclntelor.
15.5 Daca forta majora acfioneaza sau se esfimeaza ca va acfiona 0 perioada mai mare de 6luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte par] lncetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
16. Caracterul confidential al contractului
16.1. 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, In afara acelor persoane
implicate In Indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obfinute sau la care are acces In perioada de derulare a
contractu lui, In alt scop decat acela de a-si Indeplini obligatiile confractuale.

Dezvalurea oricarei intormani fata de persoanele implicate In Indeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare In vederea Indeplinirii contractului.
16.2. 0 parte contractanta va fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvaluire: sau
b) partea contractanta a fost obligata In mod legal sa dezvaluie informafia
17. Solutionarea litigiilor
17.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale arniablla, prin tratative
directe, orice neTntelegere sau disputa care se poate ivi lntre ei In cadrul sau In legatura cu Tndeplinirea
contractului.
17,2 Daca, dupa 15 de zile de la Tnceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu reu~esc sa
rezolve Tnmod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatore~ti competente
18. Limba care guverneaza contractul
18.1 Limba care guverneaza contractu I este limba romana
19. Comunicari
19.1 Orice comunicare Intre parti, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
In scris.
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19.2 Orice document scris trebuie Inregistrat atat In momentul transmiterii cat ~i In momentul primirii.
19.3 Comunicarile Intre par1i se pot face ~i prin telefon, posta, fax sau e-mail cu conditia conflrmarf In
scris a primirii comunicarii

20. Legea ap/icabi/a contractulu;
20.1 ContractuI va fi interpretat conform legilor din Romania.

Par1ileau Inteles sa Incheie prezentul contract In doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
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