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CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
anvelope

1. in temeiul art. 7alin 5 din Legea nr 98/2016 cu privire la achizitiile publice s-a incheiat
prezentul contract de furnizare de produse intre

Directia Generala de Politie Locala ,i Control a Municipiului Bucure,ti cu sediul in
Bucuresti, str. B-dul Libertatii nr. 18, BI. 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod
fiscal 28412052, cont IBAN R060TREZ24G610304200106X deschis la trezorerie sector 5,
reprezentata prin d-nul Stetan Vasii - Director General in calitate de achizitor, pe de 0 parte,

sl,

SC Tire Expert SRL cu sediul in Bucuresti, sos Pipera nr. 41, sector 2, inregistrat la
Registrul Comertului J40/4043/2002, cod fiscal RO 146383954, cont IBAN
R006TREZ7005069XXX003646, deschis la Trezoreria sector 2, reprezentata prin d-nul Draqos
Bledica - Director Executiv ~i lulian Nica - Administrator, in calitate de furnizor ,

2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi hterpretaf astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b. achizitor ~i furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea inteqrala sl corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maslnlle, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexalanexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa Ie furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarli produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functune, asistenta tehnica in perioada de
garantie, l?iorice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora ~i esentiala a componentelor rezulta
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor ~i serviciilor poate fi distincta de
nationalitatea furnizorului.
g. destinafie finala -Iocul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretef conform INCOTERMS 2000 - Camera
lnternatlonala de Comert (CIG)
i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza grel?elii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului §i care face irnposibila
executa rea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
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razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau alte catastrofe naturale, restrictii sparute 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 executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j, zi - zi calendaristica: 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 si 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.

Clauze obligatorii

4, Obiectul contractu lui
4,1 Furnizorul se obliga sa furnizeze, 54 buc anvelope 185/65 R 15, 4 buc anvelope 205/65 R16, 4
buc anvelope 215/55 R17, 26 buc 215/65R16 cod CPV 34351100-3 In perioada convenlta,
produseIe definite In prezentul contract

5. Pretul contractului
5,1 Pretul unitar al produselor livrate, este de:
anvelope 185/65 R 15 la un pret de 148,73 lei /buc fara TVA
anvelope 205/65 R16 la un pret de 317,20 lei/buc fara TVA
anvelope 215/55 R17 la un pret de 346,21 lei /buc fara TVA
anvelope 215/65 R16 la un pret de 247,89 lei /buc fara TVA
5,2 Valoare totala a contractului este de 20384,94 lei din care 3254,74 lei TVA
5,3 Plata se va face In lei dupa furnizare, articol bugetar 20,01 ,06
5,4 Pretul convenit este ferm ~i rarnane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului

6. Durata contractului
6,1 Contractu I intra In vigoare la data sermarf contractului de catre ambele pa~i;
6,3 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele pa~i ~i pana la
indeplinirea tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit In
legislatia apllcabila.
7. Executarea contractului
7,1 Termenul de furnizare a produselor este de maxim 25,05,2018
8, Obligatiile furnizorului
8,1 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele sau performantele cerute de
achizitor.
8,2 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele In terrnen.
8,3 Furnizorul se obliga sa despaqubeasca achizitorullmpotriva oricaror:

I) reclamatii ~i actiuni In justitie, ce rezulta din lncalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala( brevete, nume, marci Inregistrate etc.), legate de materialele folosite pentru produsele
achlzltonate, ~i
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II) daune - interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura.

9. Obligatiile achizitorului
9.1 Achizitorul se obliga sa recepfioneze produsele in termenul convenit.
9.2 Achizitorul se obliga sa plateasca prelul produselor catre furnizor in termen de 30 zile de la data
inregistrarii facturii la registratura institutiei insotita de procesul verbal de receptie semnat de
ambele par1i
10. Sanctiuni pentru neandepllnlrea culpablla a obligatiilor
10.1 In cazul in care, din vina exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-~i lndeplneasca obliqatiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penelitati, 0 surna
echivalenta cu 0 cota procentuala de 0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi Intarziere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.2 In cazul in care achizitorul nu i~i onoreaza obligatiile in termen de 28 de zlle de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obliqatia de a plati, ca penalitati, 0 surna echivalenta
cu 0 cota procentuala de 0,1% din plata neefectuata prevazuta la 10.1 pentru fiecare zi de
lntarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor
10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractu I de drept reziliat ~i de a pretinde
plata de daune- interese prin notificarea celeilalte par1icu cinci zile lucratoare inainte de incetare .
10.4 Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare sensa adresata
furnizorului, fara nici 0 compensate, daca acesta din urma da faliment, cu conditla ca aceasta
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despaqubire pentru furnizor. In
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract IndeplinitA pana la data denuntaril unilaterala a contractului.

Clauze specifice

11. Receptle, lnspecfll ~i teste
11.1 Achizitorul are dreptul da a testa produsele pentru a verifica calitatea lui.
11.2 Daca vreunul din produsele testate nu corespunde din punct de vedere calitativ ,achizitorul
are dreptul sa il respinqa, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate
b) de a face toate moditicerile necesare pentru ca produsele sa corespunda calitativ

11.3 Prevederile clauzelor 10.1- 10.2 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor
sau altor obligatii prevazute in contract.

12. Perioada de garantie acordata produselor
12.1 Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.
De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract nu vor avea
nici un defect.
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12.2 Perioada de garantie a produselor incepe cu data recepfiei efectuate dupa livrarea acestuia la
destinata finala ~i este de 24 de luni .
12.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plEmgeresau reclamatle
ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
12.4 La primirea unei astfel de notilicar! furnizorul are obligatia de a remedia defectunea sau de a
inlocui produsul in perioada convenita, tara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care,
in timpul perioadei de garantie, Ie inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de 0 noua perioada de
garantie care curge de la data inlocuirii produsului.
12.5 Daca furnizorul, dupa ce a fost lnstiintat, nu reu~e~te sa remedieze defectul in perioada
convenita, achizitorul are dreptul de a lua rnasuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului ~i
tara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul Ie poate avea fata de
furnizor prin contract.
13. indeplinirea contractului
13.1 Furnizorul are obliqalia de a indeplini contractu I de furnizare in perioada inscrisa in contract.
13.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respects temenul de livrare din
contract, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului;
14. Cesiunea
14.1 Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al beneficiarului.
14.2 in cazul ceslonarf sau in cazul de cesiune atat furnizorul cat ~i achizitorul vor conveni pentru
incheierea unui act aditionalla contract.
14.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
achizitorului, obligatiile nascute ramanand in sarcina parfilor contractante asfel cum au fost
stipulate ~i asumate initial.
14.4 Cesiunea nu va exonera furnizorul 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 indeplinirea obliqatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acfioneaza
15.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar tara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparifia acesteia.
15.4 Partea contractsnta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masurl care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii cosecintelor.
16. Solutionarea litigiilor
16.1 Achizitorul ~i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
trative directe, orice neanteleqere sau dlsputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
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16.2 Daca, dupa 15 zile de la lnceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa
rezolve In mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutloneze
de catre instanta de judecata competenta din zona unde achizitorul tst are sediul.
17. LimbacareguverneazacontractuI
17.1 Limba care quverneaza contractu I este limba rornana
18. cornunlcart
18.1 Orice comunicare dintre parti, referitoare la lndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa In scris.
18.2 Orice document scris trebuie lnregistrat atat In momentul transmiterii, cat ~i In momentul
primiri
19. Legeaaplicabilacontractului
19.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania

Partile au inteles sa lncheie astazi prezentul contract In doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Achizitor,
DIRECTIA GENERALA,P~POLITIELOCALA
$1 CONTROL A MU .'; .' tl,~{1kBVCt)~E$TI

DIRECTOR E . RAU"".)~>;\ :
$tefan V :', ":.. / {j ;/

Furnizor,
SC TIRE EXPERT SRL
DIREC~Q~,~X IV
pragp~l

5? EXPERT
: S.R.l
~.. 10'
ADMJWIS;

lulian Nica
~

,~,.d<l'

TOR EXECUTIV DLOM

$EF SERVICIU BUGET FINANCIAR

Anda~dru

VIZA CFPP

"/

"'. r.!t7.1f
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r IPRlMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~n B
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CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
Anvelope iarna

1. in temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 cu privire la achlzitile publice cu modificarile ~i
completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse intre

Directia Generala de Polltle Locala !?i Control a Municipiului Bucure!?ti cu sediul in
Bucuresfi, str. B-dul Libertatii nr. 18, BI. 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod
fiscal 28412052, cont IBAN R060TREZ24G610304200106X deschis la trezorerie sector 5,
reprezentata prin d-nul Daniel Ra~ica - Director General in calitate de achizitor, pe de 0 parte,

si,

SC Tire Expert SRL cu sediul in Bucuresfi, sos Pipera nr. 41, sector 2, inregistrat la
Registrul Comertului J40/4043/2002, cod fiscal RO 146383954, cont IBAN
R006TREZ7005069XXX003646, deschis la Trezoreria sector 2, reprezentata prin d-nul Draqos
Bledica - Director Executiv ~i lulian Nica - Administrator, in calitate de furnizor ,

2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract §i toate anexele sale.
b. achizitor §i furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, rnaslnile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obliqa, prin contract, sa Ie furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcfiune, asistenta tehnica in perioada de
garantie, §i orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cfmd
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora §i esentiala a componentelor rezulta
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi disfincta de
nationalltatea furnizorului.
g. destinafle finala -Iocul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi lnterpretsf conform INCOTERMS 2000 - Camera
lntematonala de Comert (CIC)
i. 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 contractului §i care face irnposibila
executa rea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora
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un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepta unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si 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.Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze ~i sa monteze un nurnar de 282 anvelope de iarna dupa cum
urmeaza: 104 buc anvelope 185/65 R 15, 4 buc anvelope 205/65 R16C, 4 buc anvelope 215/55
R17, 166 buc 215/65R16, 4 buc anvelopa 235/45 R18 cod CPV 34351100-3 in perioada
convenita, produsele definite in prezentul contract

5. Pretul contractu lui
5.1 Pretul unitar al produselor livrate inclusiv montajul , este de:
anvelope 185/65 R 15 la un pret de 167,23 lei /buc fara TVA
anvelope 205/65 R16C la un pret de 366,82 lei/buc fara TVA
anvelope 215/55 R17 la un pret de 421,85 lei /buc fara TVA
anvelope 215/65 R16 la un pret de 294,12 lei /buc fara TVA
anvelope 235/45 R18 la un pret de 399,16 lei /buc fara TVA
5.2 Valoare totala a contractului este de 84450,90 lei din care 13483,76 lei TVA
5.3 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului .Plata se
va face in lei dupa furnizare din articolul bugetar 20.05.30

6. Durata contractului
6.1 Contractul intra in vigoare la data serrnarii contractului de catre ambele parti;
6.2 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele parti ~i pana la
indeplinirea tuturor obliqafiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in
legislatia aplicabila

7. Documentele contractului
7.1 Caietul de sarcini

8. Executarea contractului
8.1 Termenul de furnizare a produselor este de maxim 30.11.2018

9. Obligatiile furnizorului
9.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele sau perforrnantele cerute de
achizitor.
9.2 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termen.
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9.3 Furnizorul se obliga sa despaqubeasca achizitorul impotriva oricaror:
I) reclarnati ~i acfiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectualat brevete, nume, rnarci inregistrate etc.), legate de materialele folosite pentru produsele
achizitionate, ~i

II) daune - interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura.

10. Obligatiileachizitorului
10.1 Achizitorul se obliga sa receptoneze produsele in termenul convenit.
10.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de 30 zile de la
data lnreqistrarii facturii la registratura lnstltutiei lnsotita de procesul verbal de receptie semnat de
ambele pa~i

11. Sanctiunlpentruneandepllnlreaculpabllaa obligatiilor
11.1 in cazul in care, din vina exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si Indeplneasca obliqatille
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penelitatl, 0 suma
echivalenta cu 0 cota procentuala de 0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi lntarziere pana la
Indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2 in cazul in care achizitorul nu i~i onoreaza obligatiile In termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta
cu 0 cota procentuala de 0,1% din plata neefectuata prevazuta la 11.1 pentru fiecare zi de
lntarziere, pana la indeplinirea efectiva a obliqaflilor
11.3 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 prin notificarea celeilalte pa~i cu cinci zile lucratoare inainte de incetare .
11.4 Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
furnizorului, fara nici 0 compensate, daca acesta din urrna da faliment, cu conditla ca aceasta
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despaqubire pentru furnizor. in
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract lndeplinita pana la data denuntarii unllaterata a contractului.

Clauzespecifice

12. Receptie,lnspectll ,i teste
12.1 Achizitorul are dreptul da a testa produsele pentru a verifica calitatea lui.
12.2 Daca vreunul din produsele testate nu corespunde din punct de vedere calitativ ,achizitorul
are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a Inlocui produsele refuzate
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda calitativ

12.3 Prevederile clauzelor 12.1- 12.2 nu II vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor
sau altor obligatii prevazute In contract.
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13. Perioada de garantie acordata produselor
13.1 Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.
De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract nu vor avea
nici un defect.
13.2 Perioada de garantie a produselor incepe cu data recepliei efectuate dupa livrarea acestuia la
destinatia finala ~i este de 24 de luni .
13.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plfmgere sau reclamatie
ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
13.4 La primirea unei astfel de notficari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care,
in timpul perioadei de garantie, Ie inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de 0 noua perioada de
garantie care curge de la data inlocuirii produsului.
13.5 Daca furnizorul, dupa ce a fost in~tiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada
convenita, achizitorul are dreptul de a lua rnasuri de remediere pe riscul ~i spezele furnizorului ~i
fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul Ie poate avea fata de
furnizor prin contract.

14. indeplinireacontractului
14.1 Furnizorul are obligatia de a indeplini contractu I de furnizare in perioada inscrlsa in contract.
14.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respects temenul de livrare din
contract, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului;

15. Cesiunea
15.1 Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al beneficiarului.
15.2 in cazul cesionaril sau in cazul de cesiune atat furnizorul cat ~i achizitorul vor conveni pentru
incheierea unui act aditionalla contract.
15.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
achizitorului, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante asfel cum au fost
stipulate ~i asumate initial.
15.4 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

16. Fortamajora
16.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta
16.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acfloneaza.
16.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortel majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
16.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasuri care ii stau la dispozitie in vederea
lirnitarii cosecintelor.
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17. Solutlonarea litigiilor
17.1 Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
trative directe, orice neanteleqere sau disputa care se poate ivi intre ei In cadrul sau In leqatura cu
Indeplinirea contractului.
17.2 Daca dupa 15 zile de la Inceperea acestor tratative, achizitorul ~i furnizorul nu reusesc sa
rezolve In mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instanta de judecata cornpetenta din zona unde achizitorul tsi are sediul.

18. incetarea contractului
18.1 Prezentul contract inceteaza In urmatoare e situatii:

a) prin executa rea de catre ambele par1ia tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului
contract ~i legislatiei aplicabile.

b) prin acordul parfilor, consemnat In scris.
c) prin rezlllere'rezolutiune, In cazul In care una din par1i nu I~i executa sau executa

necorespunzator obliqafiile contractuale.
18.2 in situatia rezilierii/rezolutiunii lotalerpertiale din cauza neexecutanl'executarf partiale de catre
furnizor a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune interese cu titlu de clauza
penala, In cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
18.3 in sltuatla In care executa rea parsiala a obllqatlilor contractuale face mposiblia realizarea
obiectului contractului In integralitatea sa, chiar daca a fost receptionata 0 parte din contract
conform dlspozitilor legale, furnizorul va datora achizitorului daune interese cu titlu de clauza
penala, In cuantum egal cu Intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin contract.
18.4 Nerespectarea In mod repetat de catre 0 parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita prin
notiticarile scrise ~i transmise de celalata parte, notitican care vor face referire la nelndeplinirea
obligatiei respective, precum ~i la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari privind
neindeplinirea obligatiilor, pe care cealalta parte este obligata sa Ie presteze in termen de maxim 5
zile de la data primirii notficarii.
18.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obliqaflllor deja scadente Intre
partlle contractante.
18.6 Par1ile sunt de drept In intarziere prin simplul fapt al nerespetarii clauzelor prezentului
contract.
18.7 Achizitorul a~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, In cel mult 15
zile de la aparitla unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data Incheierii contractului, sub
conditia notficarii furnizorului cu cel putin 3 zile Inainte de momentul rezilierii.

19. Limba care guverneaza contractu I
19.1 Limba care guverneaza contractu I este limba romana.
20. Comunlcar'
20.1 Orice comunicare dintre parti, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmlsa In scris.
20.2 Orice document scris trebuie Inregistrat atat In momentul transmiterii, cat §i In momentul
primiri
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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
vulcanizare, montare !}i echilibrare anvelope, schimb sezonier si depozitare anvelope

In temeiul art.7 alin 5 din Legii nr 98/2016 cu privire la achizifiile publice, s-a incheiat prezentul
contract de prestare de servicii, intre

Directia Generali de Politie Locali !}i Control a Municipiului Bucurestl cu sediul in Bucuresti,
B-dul Libertatii nr.18, B1.104,sector 5, tel. 021/5391415, fax 021/5391509, cod fiscal 28412052, cont IBAN
R056TREZ24G610304200130X deschis la Trezoreria sector 5, reprezentata prin Director General - d-nul
Stefan Vasii, in calitate de beneficiar
~i

SC Tire Expert SRL cu sediul in Bucuresti, Sos Pipera nr. 41, sector 2, inregistrat la Registrul
Comertului J40/4043/2002, cod fiscal RO 146383954, cont IBAN R006TREZ7005069XXX003646, deschis la
Trezoreria sector 2, reprezentata prin d-nul Draqos Bledica - Director Executiv ~i lulian Nica - Administrator, in
calitate de prestator,
2. Definitii
2.1 In prezentul contract urrnatorf termeni vor fi interpretan 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 - activita\ile 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 imposibila
executa rea ~i respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolufil, incendii, inunda\ii sau orice alte catastrofe naturale, restric\ii aparute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive, ci enun\iativa. 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;

f. Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile (se adauqa orice al\i termeni pe care partile inteleg sa ii
defineasca prin contract)

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

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa desfasoare servicii de vulcanizare, montare ~i echilibrare anvelope la vehiculele

cu utilizare specials din dotarea Dlrecfiei Generale Poli\iei Locale ~i Control a Municipiului Bucuresf cod CPV
50116500-6 , servicii de depozitare a acestora cod CPV 63121100-4, precum si servicii de schimb sezonier cod
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50116500-6 precum ~i servicii de depozitare a acestora cod CPV 63121100-4, conform Anexei nr. 1, ~i in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract

4.2 Beneficiarul se obliga sa plateasca in suma lunara sau la intervenfie facturile emise de cane prestator
conform preturior convenite in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Pretul contractului
5.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea serviciilor de
vulcanizare, montare ~i echilibrare a anvelopelor celor 142 de vehicule cu utilizare speciala din dotarea
Directiei Generale de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucuresf conform Anexei 1, care face parte
integranta din contract.
5.2 Pretul serviciilor de depozitare anvelope cod CPV 63121100·4 este de 12610,80 lei la care se adauga
2396,05 lei TVA rezulta un total de 15006,85 lei ( 3,10 lei/anvelopa x 452 anvelope 9 luni), plata se va face la
sfa~itul anului.
5.3 Valoarea serviciilor de vulcanizare, montare ~i echilibrare a anvelopelor ocazionale ~i accidentale ( pana
+ petic + recondlfionare jante) cod CPV 50116500·6 este de 4.106,97 lei la care se adauga 780,32 lei TVA
rezulta un total de 4887,29 lei. Serviciile vor fi efectuate la solicitarea beneficiarului.
5.4 Pretul serviciilor de schimbare a anvelopelor cod CPV 50100000·6 este de 28806,40 lei la care se
adauga 5473,22 lei TVA rezulta un total de 34279,62 lei ((23,95 lei +8,20) x 4 roti x 112 masnl x 2 schimburi
vara/iarna).
5.5 in cazul modificarii nurnarului de anvelope depozitate se va incheia un act aditional
5. Valoarea totala esfirnata a contractului pe 91uni este de 54173,76 lei din care 8659,59 lei TVA
5.6 Pretul este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractu lui. Plata se va efectua din

articolul bugetar 20.01.30

..
6. Durata contractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in perioada aprilie - decembrie 2018
6.2 Contractu I intra in vigoare la data sernnarii contractului de cafre ambele pa~i;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractu lui de catre ambele parti ~i pana la indeplinirea
tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in legislatia aplicabila.
6.4 Beneficarul i~i rezerva dreptul de a prelungi contractu I de achizitie publica de produse sau servicii cu
caracter de regularitate, prin act aditional,durata contractu lui va fi pana la cel mult 30.04.2019, pentru un
nivel suplimentar al valorii acestuia, conditionat de existenta resurselor financiare pe anul 2019 .
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt :

Anexa 1 - tabel vehicule cu utilizare speciala
Anexa 2 - lista tarife

8. Obligatiile prestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i performantele cerute de beneficiar
8.2 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalism ~i promtitudine
8.3 Prestatorul i~i asuma cerinta beneficiarului de prioritate pentru a remedia in cel mai scurt timp
defectiunile aparute la vehiculele cu utilizare speciala din dotarea autoritati contractante datorita specificului
operativ de ordine publica.
8.4 Prestatorul se obliga sa depoziteze in conditii optime anvelopele beneficiarului dupa realizarea fiecarui
schimb
8.5 Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului platforma web cu care se pot vedea in timp real situatia
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schimburilor sezoniere precum ~i situalia anvelopelor depozitate.
8.6 Prestatorul inventarieaza anvelopele depozitate la sfar~itul fiecarui sezon ~i va transmite catre beneficiar
sltuatia acestora
8.7 Prestatorul va efectua pentru beneficiar cele doua schimburi sezoniere, vara/iarna si iarna/vara.
9. Obligatiile beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca catre prestator in termen de 30 zile de la inregistrarea facturii la

beneficiar, insotita de procesul verbal de receptie in urma serviciilor efectuate, semnat de ambele parti.
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozita prestatorului orice facilitati ~i informatii pe care Ie considea
necesare indeplinirii contractului.
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpablla a obligatiilor
10.1 In cazul in care, din vina exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-~i execute obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 surna echivalenta cu 0,1 % pe
zi din valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu lntarzlere.
10.2 In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen, acesta are obligatia de a plati, ca
penalitati, 0 surna echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de carre una dintre par1i, 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 prealabila.
10.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a renunta orlcanc la contract, printr-o notificare sensa adresata
prestatorului, fara nici 0 compesafle, daca acesta din urrna da falirnent, cu condina ca aceasta anulare sa nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptulla actune 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 unilaterala a contractului.

Clauze specifice
11. Receptie ,i 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 reprezentantul sau, in conformitate cu prevederile din
prezentul contract. Procesul verbal de receptie a serviciilor prestate va fi semnat de beneficiar si prestator.
12. incepere, sistare, intarziere, finalizare, reziliere
12.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarii contractului.
12.2 In cazul in care prestatorul sufera intarzlert ~i suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
beneficiarului partile vor stabili de cornun acord:

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

12.3 1}fn cazul in care:
a) orice rnotiv de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte crcumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin lncalcarea 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 cornun acord, perioada de prestare ~i vor semna un act
aditional.
12.4 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare a
serviciilor,conform Anexei 1 la contract, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util,
beneficiarului. Modificarea perioadei de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
12.5 In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de prestare, orice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului, conform

3



"..

art. 10.1
12.6 Avano In vedere ca In selectarea prestatorului, pe langa pretul cel mai scazut, un criteriu I-a constituit
atat capacitatea depozitului prestatorului de a putea gazdui numai pentru beneficiar un minim de 500
anvelope si de a asigura conditiile climatice optime pentru depozitarea anvelopelor, cat ~i dlstanta dintre
sediul beneficiarului, punctele de lucru In care se pot face reparatile anvelopelor, partile au convenit ca In
situajia In care una din parti tsi schirnba depozitul s-au punctele de lucru, respectiv sediul care nu ar mai
permite repararea In conditii optime de trafic si timp, sa poata fi reziliat In launtrul termenului contractu lui pe
baza unei notificari prealabile.
12.7 In termen de 30 de zile de la notificarea prevazuta la art.12.6, contractu I este considerat reziliat de
drept, fara interventia vreunei instante judecatoresti.
13. Amendamente
13.1 Partile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act additional.
14. Cesiunea
14.1 Prestatorulare obliga\ia de a nu transfera total sau partial obliga\iilesale asumate prin contract, fara sa ob\ina,
in prealabil,acordul scris al beneficarului.
14.2 in cazul cesionarii sau in cazul de cesiuneatat prestatorulcat ~i beneficiarulvor conveni pentru incheiereaunui
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 partilorcontractanteastfel cum au fost stipulatesi asumate initial.
14.4 Cesiunea nu va exonera prestatorulde nici 0 responsabilitateprivind garan\ia sau orice alte obliga\ii asumate
prin contract.
15. Fortamajora
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,
15.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acflune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparija acesteia.
15.4 Partea contractanta care mvoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i in mod
complet, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasuri ii stau la dispozhe in vederea limitarii consecintelor,
15.5 Daca forta majora actoneaza sau se estimeaza ca va actona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept aprezentului contract, fara ca vreuna
din parti sa poata pretinde celeilalte daune- interese
16. Caracterulconfidentialal 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 ~i documentele obfinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat acela de a-~i indeplini obligatiile contractuale. Dezvaluirea oricarei informatii
fata de persoanele implcate in indeplinirea contractului se va face confidential ~i se va extinde asupra acelor
informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
16.2 0 parte contractanta va fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea deintormaj: referitoare la
contract daca:

a) informatia este cunoscuta partii contractante Inainte ca ea sa fie primita de la cealalta parte
contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a obtinit acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
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asemenea dezvaluire: sau
c) partea cornractanta 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 arniabila, prin tratative
directe, arice neantelegere sau disputa care se poate ivi Intre ei In cadrul sau In legatura cu Indeplinirea
contractu lui.
17.2 Daca, dupa 15 zile de la Inceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu reusesc sa rezolve In
mod amiabil 0 divergenta confracfuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutoneze de catre instsntele
judecatoresf competente.
18. Limba care guverneazi contractu I
18.1 Limba care guverneaza contractu I este limba rornana.
19. Comuniciri
19.1 Orice comunicare Intra parti, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmlsa In
scris.
19.2 Orice document scris trebuie Inregistrat atat In momentul transmiterii cat ~i In momentul primirii.
19.3 Comunicerile Intre parti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu condina confirmarf In scris a primirii
comuncarll.
20. Legea aplicabili contractului
20.1 Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania

Partile au Inteles sa lncheie prezentul contract In doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,
DIRECTIAGEN RALA DE POLITIELOCALA ~I

DIRE GENERAL
$ "i

PRESTATOR,
SCTIRE EXPERTSRL
DIRECTOR EXECUTI ,

Draqos Beldica

$EF SERVICliUGET FINANCIAR
Anda/Eje . andru

W[
VIZACFP
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Anexa 1

LlSTA PRETURI SI TERM ENE DE PRESTARE SERVICII

LlSTA PREll MANOPERA

Nr. Denumire prestari servicii Valoare
crt lei tara TVA
1 Demontare /montare roata 5,04 -
2 Demontare anvelopa de pe ianta 5,04
3 Montare anvelopa janta 5,04
4 Echilibrare roata 8,83

Total pachet 23,95
5 Depozitare anvelope extrasezon 3,11 anvelopa I luna
6 Materiale schimb sezonier - include - 8,2, _.',

plumbi,valva,coliere $i petice

TERMENE PRESTARI SERVICII *
Schimb sezonier -maxim 90 min / autovehicul cu 4 roti
Vulcanizare roata - maxim 30 min/buc
Vulcanizare anvelopa cu petic si schimb valva-maxim 45 min/anvelopa

*Respectarea termenelor este conditionata de starea prezoanelor, jantelor si a anvelopelor ( lovituri, taieturi ,,_-; _ ~
etc) . ,/(J;\':.1:\I";;,>'",

i/ (, .
BENEFICIAR, PRESTATOR, «~,.)""\ :J

DIRECTIAGENERALDEPOLITIELOCALA~I :~R::~O::::::~~ ~~"c'::'<.',:~
Drago~ Beldica ~~,-:;}/

ADMINISTRATOR K.--,
lulian Nica ~~

/~/ .
»:

SEF SERVICIU BUGET FINANCIAR
. Anda~ru

~~.~
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