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CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
mentenanta sistem supraveghere video

1.
In temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu modflcarile si ompletarile
ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestare servicii, intre
Directia Generala de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucuresti cu sediul in
Bucuresfi, B-dul Libertatii nr 18, BI 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509 cod fiscal
28412052, avano contullBAN R056TREZ24G610304200130X deschis la Trezoreria sector 5, Bucuresfi,
reprezentata prin domnul Daniel Ra~idl - Director General, in calitate de beneficiar
si
SC SDSMAG SRL, avand sediul in Bucuresti, str. Grigore Gabrielescu nr.7, parter, sector 2, telefon
0745328906/0213276627, avand CUI R031334035 ~i inregistrata la RC sub J/40/13030107.03.2013,
contul IBAN R039TREZl035069XXX016543 deschis la Trezorerie sector 2, reprezentata prin domnul
Cornel Florea - Director General, in calitate de prestator

2.
Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretef astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b. servicii de mentenanta - totalitatea operaliunilor de intretinere ~i reparatie ale unui sistem tehnic
c. beneficiar ~i prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
d. pretul contractului - prejul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea lnteqrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
e. servicii - activitati a carer prestare face obiectul contractului;
f. produse - echipamentele, rnasinile, utilajele, piesele de schimb ~i orice alte bunuri cuprinse in
anexalanexele la prezentul contract ~i pe care prestatorul are obligatia de a Ie furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
g. 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 lrnposibila executa rea
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustive ci enunciative. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executa rea obllqafiilor uneia din parti;
h. zi - zi calendaristica: an - 365 de zile.
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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 specfica In
mod diferit.
Clauze obligatorii
4.
Obiectulcontractului
4.1 Prestatorul se obliga sa execute servicii de mentenanta a sistemului de supraveghere video cod
CPV 50343000·1, In conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
5.
Prefulcontractului
5.1 Preful serviciilor de mentenanta a sistemului de supraveghere video conform ofertei din SICAP este
de 4340,00 leilluna la care se adauqa 824,60 lei TVA, rezulta 5164,60 lei/luna cu TVA.
5.2 Valoarea contractului pentru perioada 09.05.2019 - 31.05.2019 este de 3220,00 lei la care se
adauga 611,80 lei TVA, rezulta 3831,80 lei cu TVA.
5.3 Valoarea totala a contractu lui pentru 09.05.2019 - 31.12.2019 este de 33600,00 lei la care se
adauga 6384,00 lei TVA, rezulta 39984,00 lei cu TVA.
5.4 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului.
5.5 Plata se va efectua din articolul bugetar 20.01.30
6.
Duratacontractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile In perioada mai - decembrie 2019
6.2 Contractul intra In vigoare la data sernnaril contractu lui de catre ambele parti;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele parti sl pana la Indeplinirea
tuturor obliqanilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit In legislatia aplicebila.
6.4 Beneficiarul lsl rezerva dreptul de a prelungi contractul de achiziue publica de servicii cu caracter de
regularitate, prin act aditional,durata contractului va fi pana la cel mult 30.04.2020, pentru un nivel
suplimentar al valorii acestuia, condlnonat de existents resurselor financiare pe anul 2020.
7.
Executareacontractului
7.1 Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada contractata, conform ofertei din
SICAP sl a caietului de sarcini nr 2294/06.03.2019 care fac parte integranta din contract, precum ~i a
cerintelor beneficiarului In termenele stabilite In prezentul contract.
8.
Obligafiileprestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i performantele cerute de beneficiar
8.2 Prestatorul se obliga sa efectueze controlul fizic a tuturor elementelor din components sistemului de
supraveghere video.
8.3 Prestatorul se obliga sa efectueze controlarea pozitiei fiecarei camere, inclusiv repozltionarea
acestora in caz de nevoie, verificarea staril elementelor de fixare/blocare, precum ~i controlarea cablurilor
de conexiune ~i de alimentare a camerelor.
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8.4 Prestatorul se obliga sa efectueze controlul setarilor inregistratorului ~i inregistrarilor arhivate ~i
eventual, modificarea setarilor in vederea imbunatatirii performantelor camerelor video. .
8.5 Prestatorul se obliga sa efectueze controlul calitatii lnreqistrarilor video.
8.6 Prestatorul se obliga sa efectueze controlul calitatii imaginii difuzate pe monitoarele de supraveghere
ale institutiei.
8.7 Prestatorul are obligatia sa efectueze controlul alirnentarii electrice.
8.8 Prestatorul se obliga sa efecteze controlul functlonaril precum ~i rnentinerea in stare de functionare a
elementelor sistemelor complexe de supraveghere video.
8.9 Prestatorul va efectua servicii de execute lucrari de mutare, repozftionare, fixare elemente, prindere
echipamente, aferente sistemului de supraveghere video.
8.10 Prestatorul se obliga sa efectueze servicii de lntretnere generala lunara a echipamentelor
sistemului de supraveghere video.
8.11 Prestatorul se obliga sa furnizeze accesorii ~i consumabile necesare sistemului de supraveghere
video in parametri normali, pentru perioada confractuala, contra-cost pe baza comenzii lansate de catre
beneficiar, efectuata in urma evaluarii tehnice a subscrisei.
8.12 Prestatorul se obliga sa efecueze interventile cu personal cu preqafire profesionala
corespunzatoare, iar piesele de schimb utilizate la inlocuirea celor defecte vor fi originale sau
echivalente.
8.13 Prestatorul se obliga sa efecueze constatarea a defecnunilor in termen de 4-6 ore de la anuntarea
detecfiunii.
9.

Obligatiile beneficiarului

9.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator in termen de 30 zile de la data
inregistrarii facturii la registratura institutiei insotita de procesul verbal de recepfie semnat de ambele pa~i
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozilia prestatorului orice facilitati, echipamente ~i informatii pe
care Ie considera furnizorul ca fiind necesare indeplinirii contractului.

10.

Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabi/a a obligatiilor

10.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-~i execute obligatiile asumate prin
contract, atunci beneficiarull are dreptul de a solicita prestatorului ca penalita], 0 suma echivalenta cu
0,1% pe zi din valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu intarziere.
10.2 In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen, atunci acesta are obligatia de a plafl,
ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
10.3 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 cu notificarea celeilalte pa~i cu cinci zlle lucratoare inainte de incetare.
10.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune 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 contractu lui.
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Clauze specifice

11.

Recepfie ~i verifiesri

11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile contractu lui .
11.2 Verificarile vor fi facute de catre beneficiar prin reprezentantul sau, Tn conformitate cu prevederile
prezentului contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica Tn scris prestatorului, identitatea persoanei
Tmputernicite pentru acest scop.

12.

ineepere, finalizare, intarzieri, sistare

12.1 Prestatorul are obligatia de a Tncepe presta rea serviciilor la data semnarii contractu lui.
12.21n cazul ln care prestatorul sutera intarzler' sl suporta costuri suplimentare, datorate Tnexclusivitate
beneficiarului par1ile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a servlciului.sl
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauqa la pretul contractu lui.
12.3 1) In cazul In care:
a) orice motiv de Tntarziere, 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 sotcita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un
contract aditional.
12.4 Oaca pe parcursul Tndeplinirii 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 par1ilor, prin act aditiona'.
12.5 In afara cazului Tn care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute. orice
Tntarziere ln indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului, conform
art. 10.1

13. incetarea contractului
13.1 Prezentul contract lnceteaza ln urmatosre e sifuatii:
a) prin executarea de catre ambele pa~i a tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract
~i legislatiei aplicabile.
b) prin acordul pa~ilor, consemnat Tnscris.
c) prin reziliere, In cazul Tncare una din pa~i nu T~iexecuta sau executa nscorespunzator obligatiile
contractuale.
13.2 In situatia rezilierii totale/partale din cauza neexecutarii'executarii partale de catre prestator a
obligatiilor contractuale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala, ln
cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
13.31n situatia in care executarea pa~iala a obligatiilor contractuale face imposiblia reallzarea obiectului
contractu lui ln integralitatea sa, chiar daca a fost receptonata 0 parte din contract conform dispozitiilor
legale, prestatorul va datora beneficiaruli daune interese cu titlu de clauza penala, ln cuantum egal cu
Tntreaga valoare a obligatiilor contractu ale stabilite prin contract.
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13.4 Nerespectarea in mod repetat de catre 0 parte a obligatiilor contractu ale va fi dovedita prin
notflcarlle scrise ~i trans mise de cetalata parte, notificari care vor face referire la neindeplinirea obligatiei
respective, precum ~i la durata ei. Prin notfcari 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.
13.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obliqafiilor deja scadente intre pa~ile
contractante.
13.6 Pa~ile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectarii clauzelor prezentului contract.
13.7 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I de servicii, in cel mult 15 zile de la
aparina unor circurnstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub condilla
notificarii prestatorului cu cel putin 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 aditional cu exceptia art 5.4.
15.

Cesiunea

15.1 Prestatorul 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 cesonarf sau in cazul de cesiune atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni pentru
incheierea unui act aditionalla contract.
15.3 Este perrnisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obligatiile nascute ramanand in sarcina pa~ilor contractante astfel cum au fost stipulate ~i
asumate initial.
15.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.
16.
Forta majora
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 actioneaza
16.3lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparifia acesteia.
16.4 Partea confractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i in
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la cispozlfle in vederea limitarii

consecintelor.
16.5 Daca forta majora actoneaza sau se esfirneaza ca va acfiona 0 perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa nqtifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
17.
Caracterul confidential al contractului
17.1 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
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a) de a face cunoscute unor terte parti informatii, date sau parametri tehnici accesati Tn procesele de
derulare a prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile ~i documentele obfinute sau la care are acces In perioada de derulare a
contractu lui, in alt scop decat acela de a-~i Tndepliniobligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricsrei informatii fata de persoanele implicate Tn Tndeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare ln vederea Tndeplinirii contractului.
17.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvauirea de informatii referitoare la
contract daca:
a) intormata este cunoscuta partii contractante Tnainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta ; sau
b) mtormata a fost dezvaluita dupa ce a fost obfinut acordul scris al celeilalte par] contractante pentru
asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata ln mod legal sa dezvaluie intorrnata.
1B. So/utionarea litigiilor
18.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amlabja, prin tratative
directe, orice neTntelegere sau disputa care se poate ivi intre parti Tn cadrul sau ln legatura cu
Tndeplinirea contractului.
18.2 Daca, dupa 15 de zile de la Tnceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu reusesc sa
rezolve Tn mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre lnstantele iudecatoresn.
19. Limba care guverneaza contractu/
19.1 Limba care guverneaza contractul este limba rornana
20. Comunicari
20.1 (1) Orice comunicare Tntre parti, referitoare la Tndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transrnisa ln scris.
(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat Tnmomentul transmiterii cat ~i Tnmomentul primirii.
20.2 Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, po~ta, fax sau e-mail cu conditia confirmarii ln
scris a primirii comunicarf la adresele de e-mail declarate.
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21. Legea aplicabila contractului

21.1 Contractul va fi interpretatconform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie prezentul contract ln doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
BENEFICIAR

-, ;

PRESTATOR
SC SDSMAG SRL
DIRECTOR GENERAL
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