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1.Preambul
In te~eiul ~ispozitiilor Legii nr.98/20 16 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ultenoare sr a H.G ', nr.395/2?16, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea
No~ewlo~ metodologice de aphcare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractu lui de achizitie
publica din Legea nr. 98/2016, s-a incheiat prezentul Contract,

Intre:

DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA ~I CONTROL A MUNICIPIULUI
BUCURE~TI, cu sediul in B-dul Libertatii nr 18, bl 104, sector 5, Bucuresti, telefon 02115391415,
fax 021/5391509 cod fiscal 28412052 cont TBAN R065TREZ24G610304710102X, trezorerie sector
5, reprezentata prin domnul Daniel RA~ICA - Director General, in calitate Achizitor si denumita in
continuare "Autoritatea contractanta", pe de 0 parte

~l

S.c. NESTY AUTO SERVICE S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sos.Berceni nr.80, sector 4,
cod postal 041918, telefon 021.460.82.771 fax 021.460.82.77, adresa email: scrvicc((uHltoncsti.ro,
numar de inregistrare la O.R.C. 140/15518/1991, C.l.F. 388736, cod IBAN:
R083TR~Z7005069XXX003715, deschis la Trezoreria sector 4, reprezentata prin domnul Ernest
LAzARESCU - ADMINISTRATOR, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte.

2. Deflaitll
2.1. in prezentul Contract urmatorii tenneni vor fi interpretati astfel:
a. Achizitor $i Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul Contract, in
preambul.
b. Autovehicul - bunul (autovehicul/autospecialalautosanitaraletc.) detinut de Achizitor cu orice
titlu, pentru care acesta a solicitat efectuarea servicii de mentenanta/reparatii sau livrarea de piese.
Solicitarea executarii de servicii se face prin acceptarea devizului. Datele de identificare a
autovehiculului (maroa, serie sasiu si/sau nr. de inmatriculare) sunt cele care rezulta din documentele
acestuia (certificat de inmatriculare, carte de identitate).
c. Contract - reprezinta prezentul Contract si toate Anexele sale.
d. Subcontractant - orice tert caruia Prestatorul ii incredinteaza executarea unei parti din Contract,
potrivit prevederilor clauzei 10 [Subcontractare].
e. Pretul Comractului - pretul platibil Prestatorului de catre achizitor, in baza Contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract.
f. Servicii - toate serviciile a carer prestare face obiectul prezentului Contract.
g. Achizitor - proprietarul sau utilizatorul de fapt sau de drept at autovehiculului, reprezentat de 0

persoana fizica cu/rara 0 procura/imputernicire scrisa din partea proprietaruluilutilizatorului de drept,
In calitate de Delegat. In cuprinsul prezentelor clauze, Delegatul este asimilat Achizitorului.
h. Producator - Constructorul autovehiculului ce face obiectul prestatiilor,
j. Devlzul Estlmativ - document comercial insusit de paTti ce cuprinde lista operatiilor estimate a fi
executate asupra autovehiculului cu operatiunile de manopera, piese de schimb necesare si preturile
aferente, fie inlocuite/adaugate la autovehicul in cadrul procedurii de reparatie. Operatiile si piesele
de schimb sunt determinate fie urmare a unei constatarildiagnosticari apaTtinfmd Prestatorului, fie a
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unei solicitari formulate de Achizitor. Devizul estimativ are valoare informativa, se stabileste rara
efectuarea de demontari ~i ofera cost estimativ al serviciilor. Aprobarea devizului estimativ de catre
Achizitor prin delegat sau persoana imputernicita, echivaleaza cu consimtamantul Achizitorului
pentru executarea serviciilor si platile aferente.
k. Manoperii - reprezinta operatiile tehnice executate de personalul de specialitate al Prestatorului,
conform tehnologiilor si reglernentarilor Producatorului. Este exprimata in ore norma centezimale.
Ora norma este calculata sa acopere volumul Serviciilor executate de toti specialistii implicati in
proces.
l. Pretul manoperei - reprezinta contravaloarea in bani a manoperei, calculata prin inmultirea
numarului de ore norma cu tariful orar.
m. Piese de schimb (PS) - reprezinta piesele de schimb, consumabile, lichide si materiale specifice,
folosite la intretinerea si reparatia Autovehiculelor.
Acestea pot fi:
- Piese de schimb de origine care sunt piese de prim montaj folosite de producatorii autovehiculelor (OE)
care au inscriptionate pe langa logo-ul producatorului si marca auto;
- Piese de schimb OEM care provin de la aceiasi producatori care fabrica ~iprodusele originale, fiind marcate
doar cu logo-ul producatorului;
- Piese de schimb aftermarket (AM), care provin de la alti producatori dedit cei care fabrics piesele OE si
OEM, care au cumparat drepturile de a le produce.
n. Colaborari cu Terti - Pentru unele operatiuni, Prestatorul nu este specializatlautorizat si, in
consecinta, colaboreaza cu terti specializati;
o. Deviz Final - cuprinde operatiile executate si piesele de schimb utilizate, serviciile executate de
terti, preturile aferente si recomandarile/alertele Prestatorului pentru efectuarea unor servicii
nesolicitate, dar care sunt necesare pentru siguranta circulatiei, a pasagerilor si pietonilor. Devizul
final este facturat Achizitorului la preturile si tarifele in vigoare la data finalizarii serviciilor conform
devizului estimativ acceptat.
p. Facturiifinalii - document fiscal intocmit in conditiile legii.

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 dad nu se
specifica in mod diferit.

• 4. Obiectul Contractului
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze SERVICIJ DE REPARATII ~I INTRETINERE pentru
autovehiculele aflate in proprietatea Achizitorului si dupa caz, inspectie tehnica periodica, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul Contract cu toate anexele sale.

5. Pretul Contractului ,i modalitatea de plata
5.1. Pretul total al Contractului, platibil Prestatorului este determinat, in functie de pretul unitar si de
cantitatea serviciilor prestate si receptionate precum si de totalul valorii pieselor de schimb.
LOT 1 - AUTOTURISME - 92 buc.
Din valoarea totala de 132.921,60 lei rara TVA, la care se adauga TVA de 25.255,10 lei calculat
conform prevederilor legale, 47.361·,60 lei rara TVA, la care se adauga TVA de 8.998,70 lei
reprezinta manopera (39 lei/ora, rara TVA) si 85.560,00 lei tara TVA, la care se adauga TVA de
16.256,40 lei reprezinta contravaloarea pieselor de schimb (suma provizion). Tarifele pentru
inspectie tehnieii periodicii se regiisese in anexa la formularul de ofertii depus de Contraetant ~i se
apliea in functie de categoria vehiculului supus aeestei aetivitati.
5.2. Valoarea servieiilor se ealculeaza in baza devizelor finale aferente efeetuarii prestatiilor,
documente pe baza carora achizitorul verifica ~i confirma reparatiile efectuate de Prestator in
perioada de referinta. Pana la data de 05 a fieearei luni, se vor centraliza devizele finale primite ~ise
va confirma prestatia firmei de service auto, pentru activitatea lunii precedente, eu precizarea valorii
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penalitatilor ce trebuie luate in calcul (daca este cazul) la completarea si plata facturii lunare
aferente. Situatia astfel centralizata va fi transmisa Prestatorului si va fi consemnata in Procesul
Verbal de receptie al serviciilor.
5.3. Prestatorul urmeaza sa factureze achizitorului, serviciile prestate, receptionate, in baza
procesului-verbal de receptie asumat.
5.4. In situatia in care achizitorul are obiectiuni cu privire la continutul devizelor finale, acesta va
notifica Prestatorul, in scris, in termen de maximum 24 de ore de la prezentarea spre confirmare a
acestora si reprezinta contravaloarea serviciilor prestate pentru lunalperioada calendaristica
anterioara, Operatiunile realizate in colaborare cu terti - persoane specializate, cum ar fi cele de
prelucrare prin aschiere, rectificari, filetari, extrageri, verificari si reglari de sisteme de injectie, s.a,
precum ~i preturile aferente se vor cuprinde distinct in devizul final.
5.5. Plata serviciilor in cadrul prezentului Contract se efectueaza de catre achizitor in baza facturilor
lunare emise de Pre stator, in conformitate cu preturile prevazute in Contract aplicate la cantitatile
(ore pre state ) prevazute in centralizatorul anexa la facture.
5.6. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de maxim 30 zile de la
primirea facturii si a documentelor de confirmare/receptie a serviciilor. Plata serviciilor prestate se
va efectua doar pe baza facturii si a documentelor insotitoare, respectiv a procesului-verbal de
prestatie calitativ si cantitativ, centralizatorul lunar, avizate si asumate de catre reprezentantul legal
al Prestatorului si eel desemnat al achizitorului.
5.7. Plata se va realiza prin ordin de plata, pe baza documentelor mai sus mentionate, in contul pe
care Prestatorul se obliga sa-l aiba deschis la Trezorerie, conform Contractului.
5.8. In cazul 'in care un subcontractant i~i exprima, in conformitate cu prevederile Legii, optiunea de
a fi platit direct, subcontractul anexat la Contract va contine 0 anexa specifica privind plata directa,
prin care Prestatorul si Subcontractantul vor consemna aceasta optiune, vor preciza contul bancar al
Subcontractantului si vor indica partea din tariful sau pretul corespunzator aferent
Subcontractantului, precum si modul concret de evaluare ~i confirmare a partii din fiecare plata
efectuata de catre Achizitor.

6. Durata Contractului
6.1. Durata prezentului Contract este de la data semnarii de ambele parti si pan a la data de
31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 4 luni pentru anul 2020, respectiv pana la
30.04.2020, inclusiv.
6.2. Incetarea din orice motiv a Contractului nu afecteaza obligatiile scadente la data incetarii
Contractului .• 7. Ajustarea pretului prezentului Contract
7.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de catre Achizitor Prestatorului sunt calculate la
tarifele declarate in Propunerea financiara - Anexa la prezentul Contract.
7.2. Pretul Contractului este ferm pe toata durata de derulare.

8. Ordinea de precedents a documentelor Contractu ale
8.t. Documentele care alcatuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se expliciteaza
reciproc. in scopul interpretarii, ordinea de precedents a documentelor va fi urmatoarea:
a) propunerea tehnica, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
b) propunerea financiara, inclusiv clarificarile/corectiile artimetice din perioada de evaluare;
c) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea
ofertelor ce privesc aspectele tehnice ~i financiare;
d) angajamentul de sustinere - nu este cazul;
e) acordul de asociere - nu este cazul;
f) subcontractul incheiat cu fiecare subcontractant - nu este cazul;
g) garantia de buna executie, dupa constituirea acesteia;
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h) alte documente, acte aditionale sau orice alte Notificari si anexe, pe masura constituirii lor, In
legatura cu prezentul Contract, cu respectarea actelor normative aplicabile, in vigoare la momentul
constituirii lor.
8.2. Modificarile ~iactele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica, Ordinea
de precedents reprezinta ordinea de prioritate a documentelor. In caz de discrepante intre documente,
prevederile documentului prioritar vor prevala.

9. Cesiunea
9.1. 0 cesiune va fi valida doar daca reprezintii un acord scris prin care 0 parte transfera ContractuI
sau parte din acesta unui tert si a fost obtinut acordul prealabil al celeilalte Parti. Cu exceptia
cazurilor expres prevazute in clauzele de mai jos, Prestatorul nu va cesiona niciuna dintre obligatiile
sale contractuale.
9.2. Prin exceptie de la prevederile clauzei 9.1:
(a) fiecare parte poate cesiona, sub forma de garantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii
financiare, dreptul sau la orice sume de incasat sau care vor deveni incasabile in derularea
Contractului, cu 0 notificare prealabila transmisa catre cealalta parte,
(b) Achizitorul va efectua plati directe catre Subcontractantii care si-au exprimat optiunea in acest
sens, in conformitate cu prevederile clauzei 10.
(c) in cazul rezilierii contractului de catre Achizitor, in conformitate cu prevederile clauzei 17,
Prestatorul va ceda catre Achizitor orice subcontract imediat dupa primirea notificarii in acest sens;
(d) Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator atunci cand drepturile si obligatiile acestuia sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal In cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre noul Prestator care indeplineste criteriile de
calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari
substantiale ale Contractului si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de
atribuire prevazute de Legea in domeniul achizitiilor publice.
9.3. Aprobarea unei cesium de catre Achizitor nu-l va elibera pe Prestator de obligatiile care ii revin
pentru partea de contract deja executata sau partea necesionata pentru care se poate retine garantia de
buna executie a Contractului.
9.4. In cazul in care Prestatorul a cesionat integral sau partial Contractul lara respectarea
prevederilor prezentei clauze, Achizitorul va aplica sanctiunea pentru incalcarea Contractului
prevazuta la clauza 13/va rezilia Contractul potrivit clauzei 17.

10. Subcontractarea
10.1. Un subcontract va fi valid doar daca are forma unui acord scris prin care Prestatorul
incredinteaza unui tert executarea unei parti din Contract. Subcontractele vor fi in concordanta cu
acest Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu, preturile din subcontract pot fi diferite de preturile din
Contract, in functie de conditiile de piata, costurile de coordonare, alte costuri indirecte si profitul
Prestatorului. Subcontractele se vor constitui in anexe la Contract.
10.2. Niciun Subcontractant nu se va afla In situatiile de excludere aferente atribuirii Contractului.
Fiecare Subcontractant va avea capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru executarea partii.
10.3. La semnarea Contractului, Prestatorul va prezenta Achizitorului subcontractele incheiate de
acesta cu Subcontractantii declarati in Oferta.
10.4. Pentru numirea unui Subcontractant propus dupa semnarea Contractului (inclusiv pentru
inlocuirea oricarui Subcontractant), Prestatoru1 va solicita acordul Achizitorului de a incheia un
subcontract. Solicitarea va indica partea Contractului care va fi subcontractata, valoarea
subcontractului, identitatea Subcontractantului ~i a reprezentantului sau legal, certificatele ~i alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere in conformitate cu
prevederile aferente atribuirii Contractului ~i a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii sale
de implicare propusa in Contract, precum ~i0 declaratie pe propria raspundere a Subcontractantului
propus prin care i~i asuma respectarea prevederilor Contractului ~i a ofertei tehnice aferente paqii
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sale de implicare propuse in Contract. In cazul inlocuirii oricarui Subcontractant, solicitarea
Prestatorului va contine justificari rezonabile privind inlocuirea.
10.5. In termen de 5 zile de la primirea acestei solicitari, Achizitorul va notifica decizia sa
Prestatorului, cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Daca Achizitorul nu i~i notifica decizia in
termenul mai sus indicat, solicitarea este considerata aprobata la expirarea termenului.
10.6. in termen de 5 zile de la aprobarea oricarui nou Subcontractant, Prestatorul va transmite
Achizitorului un exemplar semnat al subcontractului aferent, care se va constitui anexa la Contract.
Subcontractantul nu va incepe executarea partii sale din Contract inainte de transmiterea
Subcontractului catre Achizitor.
10.7. inlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in oferta se va face in conditiile prevazute
in prezenta subclauza, cu conditia sa nu reprezinte 0 modificare substantiala in sensul legii in
domeniul achizitiilor publice.
10.S. In cazul in care un Subcontractant reziliaza un subcontract sau renunta in alt fel la subcontract,
Prestatorul va notifica Achizitorul in termen de 5 zile si va indica in ce mod intentioneaza sa
continue executarea partii respective din Contract.
10.9. Prestatorul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor sai, inclusiv
ale subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si cum ar fi
actiunile, abaterile sau neglijenta acestuia, ale agentilor sau angajatilor sai.
10.10. In cazul in care Prestatorul incheie un subcontract rara acordul Achizitorului, acesta poate
aplica sanctiunea pentru incalcarea Contractului prevazuta la clauza 13 si/sau Rezilierea Contractului
conform clauzei 17.
10.11. Daca un Subcontractant nu isi indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste in mod
defectuos, Achizitorul poate solicita Prestatorului sa-l inlature pe Subcontractant si sa asigure un
Subcontractant cu calificari si experienta adecvate ca inlocuitor sau sa reia personal executarea partii
relevante a Contractului.
10.12. Prestatorul va informa Achizitorul, lunar, cu privire la platile efectuate catre Subcontractanti.
in cazul in care Prestatorul intarzie nejustificat efectuarea platilor catre Subcontractanti, Achizitorul
va fi indreptatit sa sisteze platile catre Prestator pana la remedierea situatiei.

11.Obligatiile principale ale Prestatorului
11.1. Prestatorul se obliga sa presteze Serviciile in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si
ale ofertei tehnice asumate. In conditiile existentei unor diferente/discrepante intre prevederile
documentelor, prevederile vor prevala prevederile caietului de sarcini.
11.2. (I) Obligatiile principale ale Prestatorului sunt:
a) sa asigure personal calificat si in numar suficient pentru a face fata volumului mare de Servicii de
reparatii auto (mecanici auto, electricieni auto, tinichigii auto, vopsitori auto). In acest sens va
prezenta, la solicitarea Achizitorului, copii dupa certificatele de calificare ale personalului alocat
prestarii Serviciilor.
b) sa mentina in valabilitate autorizatia de functionare emisa de Registrul Auto Roman (R.A.R.)
pentru intreaga gama de servicii efectuate la autovehicule;
c) sa asigure 0 garantie minima de 12 luni, conform Legii nr. 449/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru Serviciile prestate, ~i de minim 24 luni pentru materialele de
exploatare ~ipiesele de schimb in conformitate cu normele fabricantului;
d) sa desemneze 0 persoana de contact permanent ~i sa transmita Achizitorului, unnatoarele: nume,
prenume, nr. telefon fix, nr. fax, nr. telefon mobil, adresa de e-mail, etc.;
e) sa execute operatiile de intretinere, revizii ~i reparatii auto, cuprinse in Comanda de lucruiOrdin
de reparatie/Cerere-Comanda de reparatie, conform prevederilor din instructiunile tehnice de
intretinere ~i exploatare emise de catre producatorul autovehiculului, a normelor de timp ~i a
conditiilor de calitate specifice fiecaruialfiecareia in parte,
Procedurile de intre!inere, revizii ~ireparatii auto, vor respecta manualul de service al producatorului
autovehiculului, utilizand totodata echipamentul pentru repara!ii indicat de producator;
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f) sa verifice serviciile prestate astfel incat, autovehiculul sa corespunda din punct de vedere tehnic
normelor impuse de legislatia rutiera;
g) sa emita recomandari scrise privind modul de utilizare/intretinere a autovehicului ce a facut
obiectul unor interventii de service;
h) sa efectueze serviciile de intretinere eyireparatii cu piese de schimb cu caracteristici tehnice si
dimensionale care sa Ie asigure un nivel calitativ, de performanta si siguranta in exploatare. Acestea
trebuie sa fie in concordanta cu reglementarile tehnice definite in legislatia interna referitoare la
standardele nationale care adopt a standarde europene.
i) sa asigure in zilele lucratoare un program de lucru prelungit, atunci cand situatia 0 impune;
j) sa asigure tractarea si transportul gratuit la sediul unitatii de service a autovehiculelor care sunt cu
defectiuni ce nu permit circulatia in siguranta, dad acestea se afla in trafic pe teritoriul Municipiului
Bucuresti.
k) sa execute cu prioritate serviciile coman date de achizitor, in termenul eel mai scurt introducand
autovehiculul in lucru, conform programarii;
I) sa execute diagnosticarea autovehiculelor ce fac obiectul prezentului contract in mod gratuit;
m) sa intocmeasca documentele de constatare, devizul estimativ al serviciilor si sa presteze serviciile
dupa primirea acceptului de la Achizitor;
n) sa anunte Achizitorul ori de cate ori apar diferente fata de documentele initiale de constatare;
0) sa raspunda pentru orice lipsuri de pe autovehicule (inventarul acestora), inlocuiri neautorizate de
piese si eventualele accidente suferite in service, pe timpul cat acestea se afla in reparatie;
p) sa mentina legatura permanenta cu reprezentantul achizitorului pentru rezolvarea rapida a oricaror
probleme legate de reparatii, facturi, etc.
r) sa asigure piesele de schimb si materialele de exploatare necesare reparatiilor si reviziilor, iar
piesele si subansamblele inlocuite sa fie restituite Achizitorului daca acesta le solicits, cu exceptia
pieselor de sticla sau elementelor de caroserie gray avariate;
s) sa asigure termenul de constatare a unei defectiuni care nu poate fi mai mare de 3 ore de la
sesizare;
s) sa remedieze defectiunile in termen de maxim 12 ore, dar nu mai mult de 2 zile lucratoare de la
data primirii acceptului Achizitorului privind devizul de reparatii, cu piesele de schimb aflate in
stocul Prestatorului. Remedierea defectiunilor cu piese de schimb care nu sunt in stocul Prestatorului
sau pentru lucrari de reparatie generala la elemente de caroserie, reparatie capitala la motor, reparatie
autovehicul accidentat se va efectua in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data acceptului
Achizitorului privind devizul de reparatii; Nerespectarea termenului de remediere al defectiunilor
declarat in oferta da dreptul Achizitorului la rezilierea Contractului, dupa efectuarea a 3 notificari
asupra modului de derulare a Contractului.
t) sa permita unui reprezentant al achizitorului sa urmareasca reparatia pe toata perioada de
derulare/executie a acesteia.
Prestatorul va informa persoana responsabila, nominalizata de Achizitor, asupra tuturor eventualelor
interventii aparute accidental in cadrul procesului de revizie sau reparatie si va obtine acordul
acesteia pentru fiecare interventie suplimentara ce trebuie efectuata in vederea aducerii
autovehiculului la parametrii de exploatare precizati de catre producatorul fiecarui tip de autovehicul
in parte.
Prestatorul va motiva interventia suplimentara printr-o constatare sau 0 documentatie tehnica prin
care se va face dovada necesitatii efectuarii respectivei interventii. Documentatia tehnica mentionata
se va ataeyain completare la devizul estimativ de reparatie ~i va sta la baza analizei preliminare
necesare aprobarii de catre Achizitor a costurilor aferente reparariilinlocuirii reperelor in cauza ~i/sau
a efectuarii operatiunilor de remediere propuse.
t) sa asigure predarea autovehiculului, dupa finalizarea perioadei de repara!ie, in starea
corespunzatoare in ceea ce priveste cura!enia la interior eyiexterior. Daca autovehiculul a fost in
unitatea service pentru repara!ii de tinichigerie, Prestatorul va asigura gratuit spalarea la interior ~i la
exterior a acestuia.
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u) sa ia toate masurile legale de asigurare a personalului propriu implicat in realizarea Contractului,
pe linie de protectia muncii, mediu si P.S.l., instruirea acestuia, acordarea echipamentului de lucru si
protectie, cercetarea eventualelor accidente de munca si inregistrarea acestora;
v) sa respecte prevederile legale (HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) prin
detinerea de personal anume desemnat pe linie de Sanatate si Securitate in Munca si prin constituirea
unui Comitet de Sanatate si Securitate in Munca;
x) sa asigure paza bunurilor achizitorului si sa asigure integritatea acestora pe perioada reparatiilor,
11.3. Prestatorul trebuie sa respecte toate prevederile legale incidente obiectului Contractului,
aplicabile la nivel national, dar si regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde
se impune).
11.4. In perioada realizarii tuturor activitatilor din cadrul Contractului, Prestatorul este responsabil
pentru implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu legislatia si regulamentele
existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene. Prestatorul raspunde fata de Achizitor
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.
Achizitorul nu va fi tinut responsabil pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre
Prestator a oricarei prevederi legale sau a oricarui act normativ aplicabil precum si atat pentru
prestarea serviciilor cat si pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.
In cazul in care intervin schimbari legislative, Prestatorul are obligatia de a informa Achizitorul cu
privire la consecintele asupra activitatilor care fac obiectul Contractului si de a-si adapta activitatea
in functie de decizia Achizitorului in legatura cu schimbarile legislative.
11.5. Prestatorul are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin
acorduri colective sau prin dispozitiile intemationale de drept in domeniul mediului, social si al
muncii. In cazul in care Prestatorul nu ieyiindeplineste obligatiile pe linie sociala si de mediu,
Achizitorul va inceta Contractul cu acesta rara alta formalitate suplimentara.

12.Obligatiile principale ale Achizitorului
Obligatiile principale ale Achizitorului sunt urmatoarele:
a) asigurarea predarii Autovehiculului in perioada de programare stabilita pentru revizie/reparatie;
b) asigurarea validitatii ITP si a politei RCA la momentul efectuarii dupa caz, a unei probe de
drum;
c) gestionarea corecta a riscurilor asumate si identificate;
d) respectarea termenelor de plata;
e) respectarea modului de acceptare a devizelor;
f) evaluarea si analiza oricarei probleme semnalate de catre Prestator eyitransmiterea de solutii in
cel mai scurt timp;
g) includerea in bugetul propriu a resurselor financiare necesare platii tuturor reparatiilor efectuate
de Prestator si plata pretului tuturor serviciilor efectiv si corect prestate, pe baza facturii prezentate
de Prestator si acceptate la plata de catre Achizitor, conform tarifului stabilit si la termenul prevazut.
Prestarea serviciilor este confirmata prin procesul-verbal de receptie semnat, rara observatii de catre
ambele parti;
h) verificarea calitatii serviciilor prestate prin efectuarea unor probe de drum (receptia serviciilor);
i) organizarea de ~edinte de lucru cu Prestatorul ori de cate ori este necesar pentru a identifica
impreuna solutiile cele mai optime pentru a nu bloca interventia operativa;
j) desemnarea echipei implicate ~i responsabile cu interactiunea ~i suportul oferit Contractantului;
va numi responsabilul de Contract care va monitoriza permanent derularea Contractului f?iva asigura
eontactul nemijloeit eu Prestatorul.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor de catre pirp
13.1. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile, din vina sa exclusiva, in termenul prevazut
prin Contract, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota
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procentuala de 0,1% din valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere de la expirarea
celor 30 de zile.
13.2. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa i~i indeplineasca obligatiile
asumate prin Contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din Pretul Contractului, ca penalitati, 0
suma echivalenta cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea prestatiilor neindeplinite, pana
la indeplinirea efectiva a tuturor obligatiilor.
13.3. Prestatorul va suporta toate daunele (degradari, furturi, etc) produse Achizitorului prin
executarea necorespunzatoare a serviciilor contractate, in tot sau in parte. Pentru pagubele cauzate
beneficiarului, constatate in obiectivele stabilite prin Contract ca fiind produse exclusiv din culpa
Prestatorului, acesta va raspunde material (penal sau patrimonial, conform prevederilor legale). Plata
prejudiciului se va face de catre Prestator in baza unui proces-verbal incheiat si insusit de catre 0

comisie mixta (Achizitor - Prestator), sau printr-o hotarare definitiva a instantelor de judecata
competente.
13.4. Prestatorul va despagubi Achizitorul impotriva oricaror:
a) Reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, dotarile, instalatiile sau utilajele folosite
pentru sau in Iegatura cu serviciile prestate; ~i
b) 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.
13.5. Prestatorul va remedia toate neregulile semnalate in urma controalelor persoanelor
imputernicite de catre Achizitor; in cazul in care Prestatorul este sanctionat de 3 ori pe parcursul
derularii Contractului, Achizitorul va denunta unilateral Contractul cu notificarea prealabila cu 15
zile inainte de momentul incetarii Contractului.
13.6. Neexecutarea, executarea cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in
Contract si in caietul de sarcini, atrage pentru partea in culpa, plata de despagubiri potrivit legislatiei
in vigoare, precum si penalitati,

14. Garantia de buna executie a prezentului Contract
14.1. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a Contractului in termen de
maximum 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului, in cuantum 5% din pretul TaraTVA al
Contractului, reprezentand 6.646,08 lei, in conditiile stipulate la art. 39-40 din H.G. nr.39SI2016.
Modul de constituire a garantiei de buna executie a Contractului de servicii:
• prin virament bancar
o printr-un instrument de garantare emis de 0 institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de
o societate de asigurari, in conditiile legii valabil pana la data de 15.01.2020 care devine anexa la
Contract
o prin retineri succesive, in conditiile art.40 alin.(3) din H.G. nr.39SI2016).
14.2. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala cu durata Contractului la care
se adauga 14 de zile.
14.3. In cazul in care Prestatorul nu transmite garantia de buna executie in perioada specificata la
pct.lS.l, Contractul este reziliat de drept, Taraobligatia de notificare sau indeplinire a oricarei alte
formalitati de ditre Achizitor.
14.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Prestatorul nu i~iexecuta, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul Contract, sau in cazul in care Prestatorul reziliaza ContractuIrara
acordul Achizitorului.
14.5. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a
notifica acest lucru atat Prestatorului, cat ~i emitentului instrumentului de garantare, precizand
obligatiile care nu au fost respectate, precum ~imodul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii
garantiei de buna executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza
raportat la restul ramas de executat, conform art.41 din H.G. nr.39SI2016.
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14.6. Achizitorul se oblige sa restitute Prestatorului garantia de buna executie in conditiile
prevederilor art.42 alin.(2) din H.G. nr.395/2016.
14.7. Pentru prejudiciile cauzate din culpa Prestatorului intervenite in ceea ce priveste Serviciile
prestate, Achizitorul are dreptulla recuperarea integrals a acestora direct de la Prestator,
14.8. Daca prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a prestarii necorespunzatorare a serviciului
depasesc contravaloarea garantiei de buna executie, atunci acestea se vor recupera potrivit asigurarii
de raspundere civila cesionata de Prestator in favoarea Achizitorului.

15. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
15.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in pnma zi imediat urmatoare
consti~uirii garantiei de buna executie si solicitarii Achizitorului.
15.2. In cazul in care termenul de incepere a prestarii serviciilor sufera intarzieri datorate in
exclusivitate Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a
Serviciilor.
15.3. Serviciile prestate in baza Contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a
fi terminata intr-o perioada stabilita in programul de lucru trebuie finalizate in termenul convenit de
parti, t~rmen care se calculeaza de la data predarii autovehiculului in atelierul de reparatii,
15.4. In cazul in care:
a) din orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului, sau
b) din alte circum stante neobisnuite, 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 oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord,
perioada de prestare si vor semna un act aditional, in conditiile prevazute de legislatia aplicabila in
domeniul achizitiilor publice.
15.5. Daca pe parcursul indeplinirii Contractului Prestatorul nu poate respecta programul de lucru,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in scris si in timp util, Achizitorul.
15.6. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de prestare, orice
intarziere in indeplinirea Contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati si/sau daune -
interese Prestatorului.

16. Modificiri Contractu ale
16.1. Partile Contractante au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a conveni modificarea
clauzelor Contractului, prin act aditional in conditiile art. 221 din Legea nr.98/20 16.
16.2. Modificarile aduse clauzelor prezentului Contract vor fi valabile numai dad se vor stipula in
scris de catre partile Contractante prin semnarea unui act aditional la Contract.
16.3. Inainte de emiterea actului aditional de modificare, partea care invoca necesitatea modificarii
clauzei/clauzelor va notifica cealalta parte cu privire la natura si forma modificarii considerate;
notificarea reprezinta 0 propunere scrisa ce va contine, in raport de viitoarea modificare si informatii
cu privire la 0 eventuala:
- modificare de activitati cu impact in programul de prestare aferent Contractului;
- ajustare a oricaror obligatii ale Partilor rezultate din acest Contract;
- ajustare a pretului Contractului, conform regulilor prevazute in clauza de ajustare.
- modificari nesubstantiale care pot lua forma unor adapmri la contextul practic (acele modificari
care nu se incadreaza in unul dintre aspectele cu privire la modificarile substantiale mentionate la
art.221 alin.7 din Lege.
16.4. Orice modificare a Contractului care nu respecm prevederile prezentului Contract ~i ale
legislatiei in vigoare va fi consideram nula de drept.
16.5. Pe parcursul perioadei de valabilitate a prezentului Contract, parti1e sunt de acord ca situatia
poate suferi modificari, pretu1 unitarloralmanopera raman and neschimbat, valoarea totala a
Contractului fiind determinabila in functie de numarul de ore/interventie efectiv, corect prestate ~i
receptionate.



16.6. Can~itatea de servicii ce unneazii a fi achizitionata pe intreaga perioadii de derulare a
prezentului Contract poate suferi modificari, in sensul diminuarii sau cresterii acesteia in functie de
o serie de factori precum: '
a) n~c.esiUitileconcrete ale Achizitorului, in diversele etape de parcurgere a termenului de
valabilitate a Contractului;
b) fondurile ce vor fi alocate Achizitorului (bugetul alocat) si orice alte prevederi ale unor acte
nonnative emise in Romania de institutiile abilitate, ce pot surveni in timpul valabilitatii prezentului
Contract.
16.7. Pe p.arcursul perioadei de valabilitate a Contractului, Achizitorul isi rezerva dreptul de a
renunta umlateral la unele sau altele dintre prestatii, in functie de valoarea fondurilor disponibile la
momentul respectiv al deruliirii si de necesitatea stringenta a reducerii ponderii anumitor cheltuieli
in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare la respectiva data sau cu miisurile cu
caracter intern adoptate de Achizitor, cu infonnarea prealabila a viitorului Prestator, in tennen de
maximum 15zile de la data aparitiei situatiei invocate, rara plata de penalitati si/sau daune interese.
17.incetarea ~idenuntarea unilaterali a prezentului Contract
17.1.Prezentul Contract inceteaza in urmiitoarele situatii:
a) partile convin de comun acord incetarea Contractulu'iprin semnarea unui act aditional;
b) la expirarea duratei Contractului;
c) prin reziliere, in conditiile clauzelor din prezentul Contract, in cazul in care una din parti nu i~i
executa sau executa necorespunzator obligatiile Contractuale;
d) in cazul dizolvarii, lichidarii, falimentului, retragerii autorizatiei de functionare a
Prestatorului;
e) prin denuntare unilaterala in conditiile prevazute la art.222 alin.(2) si art.223 alin.(l) din
LegeaA98/20 16 privind achizitiile publice;
17.2. In situatia rezilierii 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 val?area obligatiilor Contractuale neexecutate.
17.3. In situatia in care executarea partiala a obligatiilor Contractuale face imposibila realizarea
obiectului Contractului in integralitatea sa, chiar daca au fost receptionate 0 parte din servicii
conform dispozitiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauza
penala in cuantum egal cu intreaga valoare a obligatiilor Contractuale stabilite prin Contract.
17.4.Nerespectarea in mod repetat de ciitre oricare parte a obligatiilor Contractuale va fi adusa la
cunostinta celeilalte parti prin notificari scrise si transmise, notificari care vor face referire Ia
neindeplinirea respectiva precum si la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificiiri privind
neindeplinirea obligatiilor, pe care cealalta parte este obligata sa Ie fumizeze in tennen de maxim 3
zile de la data primirii notificarii,
17.5.Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile Contractante.
17.6. Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectarii c1auzelor prezentului
Contract. Partea care nu si-a executat obligatiile va fi considerata in intarziere cu privire la
executarea obligatiilor sale imediat dupa expirarea tennenului Contractual coresp~nzator ind~p~inirii
fiecarei obligatii stabilite in Contract, in conformitate cu art. 1523 ~iurmatoarel: dm Codul CIV~l.
17.7.Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract, Incel mult 15 z!le de
la emiterea unor decizii ale Curtii Europene de Justitie sau in cazul in care Prestatorul se regase~te
Intr-una dintre situatiile de excludere ~i/sau de la aparitia unor circumsta.n}eca~e nu au putut fi
prevazute la data incheierii Contractului, sub conditia notificarii PrestatorulU1In scns.

18 Receppe si verificiri A • d ~t
18'1 Receptia si verificarile serviciilor vor fi efectuate atat de catre Prestator ~a\ ~t e ~a re
A~hizitor ca~e a~e dreptul de a verifica in orice moment .m~od.ul.de~restare a se:V.1cllor pen ru a
slahilieonfonnilalealor ell prevederiledin proPll~:ea lei~1 dmealelulde saremJ.



18.2. Efectuarea prestatiei de service auto in conditiile stabilite prin prezentul Contract va fi
con~~ata ~e reprezentantii Prestatorului si ai beneficiarului printr-un process-verbal de receptie a
serviciilor. Incheierea st semnarea de catre parti rara obiectiuni a procesului verbal, conditioneaza
plata prestatiei. '

18.3. In c~nformitate cu prevederile din prezentul Contract, Achizitorul va notifica, in scris,
Prestatorului, identitatea reprezentannlor sai imputerniciti pentru acest scop.

19. Selutionarea litigiilor
19.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau dispute care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea Contractului.
19.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta Contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresri competente.

20. Comunteart
20.1. Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
20.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
pnrmrn.
20.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a pnrmrn comunicarii.

21. Forta majora
21.1. Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
21.2. Cazul fortuit nu este exonerator de raspundere Contractuala,
21.3. Forta majora exonereaza partile Contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul Contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.4. indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar rara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
21.5. Partea Contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
21.6. Parte a Contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maxim doua zile de la incetare. .
21.7. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai "_lare de 30 zIl:
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte paqi incetarea de drept a prezentulUl Contract, rara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Limba care guverneaza Contractul
22.1. Limba care guvemeaza Contractu 1este limba romana.

23. Legea aplicabiiA Contractului .. ~ .
23 1 Contractul va fi interpretat conform legllor dm Romama. . .
23:2: Prezentul Contract se completeaza de dr~pt cu. orice ..clauze lI~p~ratlve
nr.98/2016 ~i legislatia complementara, acestea fimd obhgatorn pentru partl.

impuse de Legea
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Piirjile au incheiat astazi prezentul Contract in doua exemplare originals, din care un
exemplar pentru Prestator ~iun exemplar pentru Achizitor.

BENEFICIAR
PRESTATOR

S.c. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

ADMINISTRA TOR
Ernest LAzAREscu

prin imputernicit Dan TELEA~A

SERVICIUL ACHI , ,INVESTITII,
DERULARECONTRACTE

Sef Serviciu
C~istinaSIMA

UL FINANCIAR ONT ABILIT ATESERVICI : ..SefS VICIU

A~dree PRIGU

1:
VIZACFPP
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