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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CURATENIE
l.PREAMBUL
In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si ale Hotararii de Guvern
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea Contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile pub lice, a intervenit prezentul Contract de prestari servicii,

intre
DlRECTIA
GENERALA DE POLITIE
LOCALA ~I CONTROL
A
MUNICIPIULUI BUCURE~TI, cu sediul in B-dul Libertatii nr 18, bl 104, sector 5,
Bucuresti, telefon 021/5391415, fax 021/5391509 cod fiscal 28412052 cont IBAN
R056TREZ24G610304200130X,
trezorerie sector 5, reprezentata prin domnul Daniel
RA~ICA - Director General, in calitate Achizitor pe de 0 parte,

S.C. MARIUSCLEAN S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str.Ziduri intre Vii nr.5, b1.8, ap.33,
telefon: 0760.018.386, e-mail: scmariusclean@yahoo.com. avand codul fiscal 37126521, cont
R008TREZ7025069XXX021140
deschis la Trezoreria sector 2, reprezentata prin Georgiana
Viorica VOICU - Administrator in calitate de Prestator, pe de alta parte.
2. TERMENI ~I DEFINITII
2.1. In prezentul contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
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contract;
b. contract de achizitie publica de servicii - contractul de achizitie publica care are ca obiect
prestarea de servicii, altele decat cele care fac obiectul unui contract de achizitie publica de
lucrari;
c. prelui contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - produsele pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze
achizitorului;
e. servicli - servicii aferente prestarii serviciilor, respectiv activitatile legate de prestarea
serviciilor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica
in perioada de garantie si orice alte asemenea obligatii ce revin prestatorului prin contract;
f. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care
impiedica in tot sau in parte executarea obligatiilor ce le revin partilor, potrivit prezentului
contract si este constatat de 0 autoritate competenta;
g. conflict de interese - orice situatie in care membrii personalului autoritatii contractante sau
ai unui prestator de servicii de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care
sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia
au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care
ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in
contextul procedurii de atribuire;
h. penalitate contractualii - despagubirea stabilita in contract, platibila de catre una dintre
partile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzatoare
sau cu intarziere, a obligatiilor din contract (majorari de intarziere si/sau daune-interese);
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destinatie finala -locul unde prestatorul are obligatia de a presta serviciile;
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"/ "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii

4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de curatenie zilnic si periodic la sediul central al
DGPLCMB, precum si la celelalte puncte de lucru din Bucuresti.
4.2. Sediile achizitorului unde vor fi prestate aceste servicii sunt situate in Bucuresti, dupa
cum urmeaza:
• B-dul Libertatii nr. 18, bl. 104, sector 5
• Gresie - 261 mp
• Mocheta- 316 mp
• Parchet - 1250 mp
• Numar cabine WC - 12
• Numar birouri - 25
• Numar angajati - 100

•
•

•

•

•
•

•
•
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Aleea Suter nr. 21, sector 4
Parchet - 230 mp
Gresie - 11 mp
Linoleum - 48 mp
Numar birouri - 11
Nurnar cabine WC - 3
Numar angaj ali - 15

•
•
•

Str Sepcari nr. 21, sector 3
Linoleum - 35 mp
Gresie - 30 mp
Numar cabine WC - 2
Nurnar birouri - 2
Numar angajati - 15

•
•
•
•
•
•
•

B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 3/str. Edgar Quinet nr. 8, sector 1
Gresie - 50 mp
Linoleum - 50 mp
Parchet - 769 mp
Numar cabine WC - 8
Numar birouri - 24
Numar angajati - 87

•

•
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• Regina Elisabeta nr. 42, sector 5
• Gresie - 62 mp
• Linoleum - 22 mp
• Numar birouri - 4
• Numar angajati - 20
• Numar cabine WC - 2
4.3. Suprafata total a pentru care se solicita prestarea acestor servicii este de 3.134 mp.
4.4. Serviciile de curatenie se vor presta conform cerintelor prevazute in Caietul de sarcini.
4.5. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

..

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
5.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare, daca este cazul;
b) propunerea tehnica, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
c) propunerea financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
g) lista cu personalul autorizat din partea prestatorului sa presteze serviciile de curatenie la
sediile achizitorului.
5.2. In cazul in care exista contradictii intre documentele de mai sus, prevederile acestora se
vor aplica in ordinea de precedents indicata,
6. PRETUL
6.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului de catre achizitor
este in valoare totala de 69.313,91 lei (neplatitor de TV A), conform propunerii financiare
detaliata astfel: 2,93 lei/mp x 3.134 mp = 9.182,62 lei/luna x 7 luni si 17 zile.
6.2. Pretul contractului este ferm si nu poate fi modificat pe toata perioada de derulare a
contractului.
6.3. Documentele care vor sta la baza platilor serviciilor sunt facturile emise de pre stator,
insotite de procese-verbale de receptie cantitativa si calitativa, In situatia identificarii de
servicii neefectuate, conform contractului, factura lunata va fi diminuata cu valoarea pretatiei
neefectuate, prevazuta in procesul-verbal de receptie,
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7. PLATA ~I FACTURAREA
7.1. Facturarea si plata contravalorii serviciilor prestate se va face in lei, cu respectarea
prevederilor financiar fiscale. Facturile intocmite trebuie sa intruneasca conditiile prevazute la
art. 319 alin. (20) din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal).
7.2. Plata serviciilor prestate se va efectua dupa receptia serviciilor, in baza facturii fiscale in
original emisa de prestator ulterior receptiei cantitative si calitative, precum si a proceselorverbale de receptie cantitativa si calitativa fara obiectiuni, semnate de reprezentantul
prestatorului si al achizitoruluilbeneficiarului.
7.3. Achizitorul se obliga sa efectueze plata catre prestator in termen de 30 zile de la data
inregistrarii facturilor la sediul DGPLCMB, in limita creditelor bugetare deschise cu aceasta
destinatie in baza proceselor-verbale de receptie cantitativa si calitativa care sa certifice
conformitatea serviciilor.
7.4. Plata se va face prin ordin de plata in contul de trezorerie indicat de catre Prestator.
8. DURATA CONTRACTULUI
8.1. Durata prezentului contract incepe de la data semnarii contractului de ambele parti si se
finalizeaza la data de 31.12.2019.
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9. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
9.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele solicitate
prin caietul de sarcini si ofertate prin propunerea tehnica. Fiecare cerinta solicitata in caietul
de sarcini si ofertata in propunerea tehnica se constituie in obligatie a prestatorului.
9.2. Neindeplinirea oricarei obligatii asumata de catre prestator, in termenul si/sau la
standardele si/sau performantele
solicitate prin caietul de sarcini si ofertate prin
propunerea tehnica se sanctioneaza conform prevederilor subpunctului 12.1 din prezentul
contract.
9.3. Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate
~l

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care 0 astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.
9.4. Pentru realizarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, prestatorul se obliga sa
asigure eel putin resursele umane si resursele tehnice nominalizate in propunerea tehnica.
9.5. Prestatorul se obliga sa nu dispuna de informatiile si datele la care are acces in cadrul
executarii prezentului contract.
9.6. Prestatorul are obligatia sa ia toate masurile legale de asigurarea personalului propriu
implicat in realizarea contractului, pe linie de protectia muncii si P.S.l., instruirea acestuia,
acordarea echipamentului de lucru si protectie, cercetarea eventualelor accidente de munca si
inregistrarea acestora.
9.7. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate care fac obiectul
prezentului contract si nu va face referire la acestea in cursul prestarii altor servicii pentru terti
si nu va divulga nicio informatie furnizata de achizitor, mra acordul scris prealabil al acestuia.
10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
10.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
10.2. Achizitorul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate in conformitate cu
prevederile documentatiei de atribuire si in conditiile art. 11 din prezentul contract.
10.3. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii
pe care acesta le-a cerut in propunerea sa tehnica si pe care Ie considera necesare pentru
indeplinirea contractului.
11. PI;.ATI ~I PENALITATI DE INTARZIERE
11.1. In cazul in care prestatorul, din vina sa exclusiva, nu reuseste sa-~i indeplineasca
obligatiile asumate atunci autoritatea contractanta are dreptul de a deduce din pretul
contractului penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota procentuala de 0,1% pe zi din valoarea
obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu intarziere.
11.2. In cazul in care achizitorul nu i~i onoreaza obligatiile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite la art.7.3 din prezentul contract, atunci acestuia ii revine
obligatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota procentuala de 0,1% din plata
neefectuata pentru fiecare zi de intiirziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil, da dreptul paqii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere
rezilierea contractului ~ide a pretinde plata de daune-interese.
11.4. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare
scrisa adresata prestatorului, lara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu
conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
1-'
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corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
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12. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
12.1. (1) Prestatorul nu are dreptul, mra acordul scris al achizitorului:
a) sa faca cunoscut unei terte parti contractul sau oricare prevedere a acestuia,
informatii, date sau rezultate obtinute in timpul derularii contractului sau dupa expirarea
valabilitatii acestuia, in afara persoanelor implicate in indeplinirea contractului.
b) sa utilizeze informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada
derularii contractului, in alt scop dedit acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se
va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare pentru
indeplinirea contractului.
12.2. Prestatorul va avea acces numai la informatiile care au Iegatura cu obiectul prezentului
contract.
12.3. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspundere pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca:
a) informatia era cunoscuta inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia prin
intermediul instantei judecatoresti, sau informatia dezvaluita este de interes public,
conform Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Clauze specifice

•

13. ALTE RESPONSABILITATI ALE PRESTATORULUI
13.1 (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
caietul de sarcini si propunerea sa tehnica,
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu
caietul de sarcini. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat ~i de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.
14. ALTE RESPONSABILITATI ALE ACHIZITORULUI
14.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului spatiile de lucru in care vor fi
prestate serviciile.
15. RECEPTIE SI VERIFICARI
15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini si propunerea tehnica, prin comisia de
receptie a bunurilor si serviciilor de natura administrativa constituita la nivelul institutiei.
15.2. Receptia serviciilor se va finaliza prin incheierea de procese-verbale de receptie
cantitativa si calitativa care vor fi semnate din partea achizitorului de catre responsabilul cu
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urmarirea derularii contractului/comisia de receptie a serviciilor de natura administrativa si
vor atesta conformitatea serviciilor cu prevederile din caietul de sarcini si propunerea tehnica,
in conformitate cu prevederile art. 52 alin. 5 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.
15.3. Pentru serviciile de curatenie, procesele-verbale de receptie se vor intocmi lunar, cu
detalierea tuturor operatiunilor de curatenie prestate.
16. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI
16.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data de 15.05.2019.
16.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta cerintele prevazute in
caietul de sarcini, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, prestatorului.
La doua notificari, achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral contractul, lara a plati daune
prestatorului, contractul fiind desfacut de drept, lara punerea in intarziere si lara orice alta
formalitate prealabila,

..

17. ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI
17.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract. Preturile ofertate raman ferme pe toata perioada de
derulare a contractului de prestari servicii.
18. AMENDAMENTE
18.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor prezentului contract in conditiile prevazute de art. 221-222 din Legea
nr. 98/2016, lara a afecta caracterul general al prezentului contract, prin acordul partilor (prin
Act Aditional),
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19. INCETAREA CONTRACTULUI
19.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:
a) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform
prezentului contract si legislatiei 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;
d) prin denuntare unilaterala conform dispozitiilor prezentului contract.
19.2. In situatia rezilierii totale/partiale din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre
Prestator a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de
clauza penala in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
19.3. In situatia in care executarea partiala a obligatiilor contractuale face imposibila
realizarea obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionata 0 parte din
contract conform dispozitiilor legale, prestatorul va datora beneficiarului daune interese cu
titlu de cauza penala, in cuantum egal cu intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite
prin contract.
19.4. Nerespectarea in mod repetat de catre 0 parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita cu
notificarile scrise si transmise de catre cealalta parte, notificari care vor face referire la
neindeplinirea respectiva precum si 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 notificarii,
19.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii in eel mult
15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului, sub conditia notifiearii Prestatorului eu eel putin 3 zile inainte de momentul
denuntarii.
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19.6. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente
lntre partile contractante.
19.7. Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectarii clauzelor prezentului
contract.
20. CESIUNEA
20.1. Prestatorului Ii este permisa cesiunea creantelor nascute din prezentul contract doar cu
acordul scris al achizitorului.
20.2. Obligatiile nascute din prezentul contract raman in sarcina partilor contractante, astfel
cum au fost stipulate si asumate initial.

..
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21.SUBCONTRACTAREA
21.1. Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
21.2. (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate
cu acestia se constituie in anexe la contract.
21.3. (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care i~i
indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care i~i
indeplineste partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu i~i
indeplinesc partea lor din contract.
21.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificata achizitorului ~i nu va
determina schimbarea pretului contractului.
21.5. Subcontractarea se realizeaza in conditiile prevazute de art. 218-220 din Legea nr.
98/2016.
22. FORTA MAJORA
22.1. Forta majora, in sensul definit la capito luI Definitii lit.f), este constatata de 0 autoritate
competenta .
22.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
22.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar lara
a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
22.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
22.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 15
zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de pIin drept a
prezentului contract, lara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
22.6. Cazul fortuit nu este exonerator de raspundere contractuala.
23. CONFLICTUL DE INTERESE
23.1. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar
putea compromite executarea obiectiva ~i impartiala a contractului.
23.2. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a veri fica daca masurile luate sunt corespunzatoare ~i
poate solicita masuri suplimentare daca este necesar. Prestatorul se va asigura ca personalul
sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea ~i salarialii din teritoriu, nu se afla intr-o
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situatie care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va inlocui, in 5 zile si lara vreo
compensatie din partea achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat,
inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.
23.3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori
pe cea a personalului sau, salariat sau contractat. In cazul in care prestatorul nu-si mentine
independenta, achizitorul, lara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin
drept ~i cu efect imediat a contractului, 'in conditiile prevazute 'in prezentul contract.
23.4. Prestatorul cu care autoritatea contractanta a incheiat contractul de achizitie publica nu
are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind pre stare a de servicii, direct ori
indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice
care au fost implicate 'in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor
depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii
contractante sau ai prestatorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu
care autoritatea contractanta/prestatorul de servicii de achizitie implicat 'in procedura de
atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe
parcursul unei perioade de eel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea
rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

24. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
24.1. Achizitorul ~i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau 'in
legatura cu indeplinirea contractului.
24.2. Daca dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu
reusesc sa rezolve 'in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze, de catre instantele judecatoresti competente.

25. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26. COMUNICAru
26.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa 'in scris.

26.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
26.3. Comuniciirile intre parti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii
'in scris a primirii comunicarii,

27. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
27.1. Contractul este guvemat de legislatia romana, care se defineste ca ansamblul legilor,
ordonantelor, deciziilor, ordinelor si altor acte normative emise de orice autoritate publica
legal constituita 'in Romania.
27.2. In caz de conflict intre partile contractante, dispozitiile contractuale se interpreteaza
potrivit dispozitiilor Codului civil roman si in conformitate cu dispozitiile Iegislatiei privind
achizitiile pub lice.
27.3. In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului
Contract, in nicio imprejurare, tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.
27.4. Piirtile declara, in mod expres, ca inteleg ~i accepta efectele tuturor clauzelor
contractuale privind raspunderea, incetarea contractului, precum ~i orice alte clauze ce se
incadreaza in sfera reglementata de dispozitiile Codului civil roman.
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28. DISPOZITII FINALE
28.1. Prezentul contract contine

_2_ pagini. 1/ ,-.
28.2. Prezentul contract a fost incheiat azi, !If':-~) ~6'
, in Bucuresti, in 2 (doua)
exemplare, un exemplar pentru Prestator si un exemplar pentru Achizitor, cu aceeasi valoare
juridica,
<

PRESTATOR

BENEFICIAR

s.c. MARIUSCLEAN

DIRECTIA GENERAL..\ DE POLITIE
LOCALA ~I
. UI

S.R.L.

ADMINISTRATOR

•
IRECTOR EXECUTIV
ius Florin LEGEA

Sef Serviciu

And:M$=L
SERVICIUL FINANCIAR
CONTABILITATE
Sef Serviciu
Mihaela VIZIREANU

(ifP
VIZA CFPP
PRIMARIA MUNICIPIULUI aUCURE$TI
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA $1 CONTROL
VIZAT PENTRU CONTROLFINANCIAR PREVHHlV PROPRIU

An..IlP.t.:':'~una

~~<.. a
zi,..

Sernnatura..

.

~

.
.

9

·

......~

