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CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
de reevaluare active fixe corporale
In temeiul art 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile ~i
completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestare servicii, intre
Directia Generala de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucure~ti cu sediul in
Bucuresn, 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
Bucuresn, reprezentata prin domnul Daniel Ra~ica- Director General, in calitate de beneficiar
Si
S.C.Fenco S.R.L, avand sediul in Bucuresti,
, str. Brezoianu nr. 60, sector 1, telefon/fax
021/3132179, nr. de inregistrare la R.e. J40/961/1996, cod fiscal R08247694, avano contullBAN
R094TREZ7015069XXX005201, deschis la trezorerie sector 1, reprezentata prin domnul Petre
Marian - Administrator, in calitate de prestator
2.
Definitii
2.1 -In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretat astfel:
a. contract - repreznta prezentul contract §i toate anexele sale.
b. beneficiar $i prestator - par1ile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de cane 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 gre§elii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului §i care face rnposlbila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboale, revolutl, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. 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;
f. zi - zi calendarisnca; an - 365 de zile.
3.
fnterpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepra 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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Clauzeobligatorii
4.
Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de reevaluare active fixe corpora Ie cod CPV
79419000-4, in perioada convents ~i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
5.
Prejul contractului
5.1 Pretul pentru prestarea serviciului de reevaluare active fixe corporale este de 15126,00 lei la
care se adauga 2873,94 lei TVA rezults un total de 17999,94 lei.
5.2 Valoarea totala a contractului este de 17999,94 lei din care 2873,94 lei TVA.
5.3 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului.
5.4 Plata se va efectua din articolul bugetar 20.01.30
6.
Duratacontractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile pana la 31.12.2019 (termenul pentru realizarea ~i
predarea raportului de evaluare este 15.01.2020)
6.2 Contractul intra in vigoare la data semnarii contractului de cane ambele pa~i;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractului de cane ambele pa~i ~i pana la
indeplinirea tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in
legislatia aplicablla,
7.
Executarea contractului
7.1 Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada contractata ~i conform
cerintelor beneficiarului in termenele stabilite in prezentul contract.
8.
Obligajiileprestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i performantele prevazute in
contract.
8.2 Prestatorul se obliga sa reevalueze activele fixe corporale ale beneficiarului conform Ordinului
nr 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea ~i amortizarea active lor
fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice.
8.3 Prestatorul se obliga sa elaboreze raportuI de reevaluare a activelor fixe corporale ale
beneficiarului.
8.4 Prestatorul trebuie sa detina autorizafie ANEVAR pentru prestarea serviciilor privind
reevaluarea activelor fixe corporale.
9.
Obligajiileprincipale alebeneficiarului
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 effectuate ~i a
raportului de evaluare, semnat de ambele pa~i
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati ~i informatii pe care Ie
considera necesare indeplinirii contractului
10.
Sancjiunipentru neindeplinireaculpabili a obligajiilor
10.1 in cazul in care, din vina sa sxcluslva, 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 indeplinite cu lntarzlere.
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10.2 in cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen , atunci acesta are obligatia de a
plati, ca penalitaij, 0 surna echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.

10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cafre una dintre parti, in mod
culpabil
si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractuI de drept reziliat ~i de a pretinde plata de
daune-interese cu notificarea celeilalte parti cu cinci zile mcratoare inainte de incetare.
10.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a renunta oncand la contract, printr-o notificare sensa
acresata prestatorului, tara nici 0 compensate, daca acesta din urma da faliment, cu condha ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actune sau despagubire 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.
Clauzespecifice
11. Receptie
, si
, verificari
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile contractului.
11.2 Verificanle vor fi facute de cane beneficiar prin reprezentantul sau, in conformitate cu
prevederile din prezentul contract. Procesul verbal de recepte a serviciilor prestate va fi semnat de
beneficiar ~i 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 sutera intarzieri ~i suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate beneficiarului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, ~i
b) totalul cheltuielilor aferente, oaca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
12.3 in cazul in care:
a) once motive de lntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circumstante neobtsnute 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 ortcaret faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare ~i vor semna un act aditional.
12.4 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.
12.5 in afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute,
once intarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati
prestatorului, conform art.10.1.

13.incetarea contractului
13.1 Prezentul contract lnceteaza in urmatoarele situafil:
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a) prin executarea de cane ambele parti a tuturor obligaliilor ce Ie revin conform prezentului
contract ~i legislaliei aplicabile.
b) prin acordul partilor, consemnat in scris.
c) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu i~i executa sau executa necorespunzator
obligatiile contractuale.
13.2 in situalia rezilierii totale/partiale din cauza neexecutarii/executariipartale de cane prestator a
obligalii1orcontractuale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala, in
cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
13.3 in situalia in care executarea partiala a obligaliilor contractuale face imposiblia realizarea
obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptonata 0 parte din contract
conform dispoziliilor legale, prestatorul va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza
penala, in cuantum egal cu intreaga valoare a obligaliilor contractuale stabilite prin contract.
13.4 Nerespectarea in mod repetat de catre 0 parte a obligaliilor contractuale va fi dovedita prin
notificarile scrise ~i transmise de celalata parte, notflcan care vor face referire la neindeplinirea
obligaliei respective, precum ~i la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari privind
neindeplinirea obliga1iilor,pe care cealalta parte este obligata sa Ie presteze in termen de maxim 5
zile de la data primirii notificarii.
13.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaliilor deja scadente intre
partile contractante.
13.6 Partile sunt de drept in tntarziere prin simplul fapt al nerespetan clauzelor prezentului
contract.
13.7 Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 15 zile
de la aparilia unor circumstante care nu au putut fi prevazuta la data incheierii contractului, sub
conditia notificarii prestatorului cu cel pulin 3 zile inainte de momentul rezilierii.

14. Amendamente
14.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional cu excepna art. 5.3.
15
Cesiunea
15.1 Prestatorul are obligava 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 ceslonarn sau in caz de cesiune atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni pentru
incheierea unui act adilionalla contract.
15.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obliga1iile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost
stipulate ~i asumate ini1ial.
15.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garan1ia sau orice
obligalii asumate prin contract.
16.
Fortamajora
16.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate ccmoetenta
16.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
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16.3 Indeplinirea contractului va fi suspenoata in perioada de

actune a fortei majore, dar fara a

prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
16.4 Partea contractanta care invoca torta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
~i in mod complet, producerea acesteia sl sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
16.5 Daca forta majora acnoneazasau se estimeaza ca va actona 0 perloada 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 celeilaltedaune-interese.
17.
Caracterul confidential al contractului
17.1. a parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte partt
a) de a face cunoscut contractuI sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor
persoane implicatein indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului,in alt scop decat acela de a-~iindeplini obligatiile contractuale.
Dezvalurea orlcaret informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractului.
17.2. a parte contractanta va fi exonerata de raspuncerea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca:
a) informatia este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la ceaalta parte
contractanta ; sau
b) intormatla a fost dezvaluita dupa ce a fost obtnut acordul scris al celeilalte parij contractante
pentru asemeneadezvalulre: sau
c) partea connactanta a fost obligata in mod legal sa dezvalule informaija.
18.
Solutionarea litigiilor
18.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amlabia, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
18.2 Daca, dupa 15 de 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
solutionezede cane instantelejudecatore~ticompetente
19.
Limba care guverneaza contractul
19.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana
20.
Comunicari
20.1 arice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
20.2 arice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul
primirii.
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23.

Legea aplicabi/a contractului

23.1 Contractul va fi interpretatconform legilor din Romania.
Par1i1eau inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.
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