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Regi~~~.~.~.i~.?' ~~~~ac! te
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CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
retele locale ( telecomunicani ,i intranet)

In temeiul art. 7 alln 5 ~i art 19 din Legea nr 98/2016 privind achizltllle publice cu modnlcarile si
completarue ulterioare, s-a Tncheiat prezentul contract de prestare servicii, intre '

Directia Generala de Politie Locala ,i Control a Municipiului Bucure,ti cu sediul TnBucuresfi,
B-dul Liberta\ii nr 18, BI 104, sector 5, telefon 021/5391415,fax 021/5391509 cod fiscal 28412052, avand
contul IBAN R092TREZ24G610304200108X deschis la Trezoreria sector 5, Bucuresti, reprezentata prin
domnul Daniel Ra~ica - Director General, In calitate de beneficiar

SC Sprint Telecom SRL, avand sediul TnPopesf Leordeni, Jud IIfov, str. Amurgului nr.51E, ap 2,
telefon 0726326062, fax 0310/601111, nr. de Tnregistrare la R.C. J23/279/2011, cod fiscal R028010527,
avano contul IBAN R085TREZ4215069XXX0071 06, deschis la Trezorerie IIfov, reprezentata prin domnul
Andrei Gheorghiu - Director General, tn calitate de prestator

2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urrnatorii termeni vor fi interpretaf astfel:
a. contract- reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b.servicii de mentenanta - totalitatea operatunilor de lntreflnere ~i reparate ale unui sistem tehnic
b. beneficiar~i prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite Tnprezentul contract;
c.pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, ln baza contractului, pentru
Tndeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activita\i 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 Tncheierii contractului ~i care face mposibila executa rea ~i,
respectiv, Tndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolufii, incendii,
inunda\ii 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
obliga\iilor uneia din parti;
f. 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 ~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 specitica Tn
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de retele locale (telecomunicatil si intranet) cod CPV
72710000-0, In conformitate cu anexa 1 care face parte integranta din prin prezentul contract.
4.2 Beneficiarul se obliga sa plateasca Tnsuma lunara facturile emise de catre prestator conform pretului
convenit Tnprezentul contract pentru serviciile prestate.
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5 Pretul contractului
5.1 Pretul serviciilor de retele locale (telecomuncafh si intranet) este de 8765,00 lei/luna
5.2 Valoarea pentru 0 luna conform ofertei din SICAP este de 10430,35 lei din care 1665,35 lei TVA.
5.3 Valoarea totala a contractului pentru perioada 04.04.2019 - 30.04.2019 este de 9039,74 lei din care
1443,32 lei TVA
5.4 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractu lui. Plata se va
efectua din articolul bugetar 20.01.08

6. Durata contractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in perioada 04.04.2019 - 30.04.2019.
6.2 Contractul intra in vigoare la data semnaril contractului de catre ambele pa~i;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele pa~i ~i pana la indeplinirea tuturor
obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in legislatia apllcablla.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada contractata.
8. Obligatiile prestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i perforrnantele prevazute in anexa 1.
8.2 Prestatorul se obliga sa mentina prejul serviciilor prezentate in ofera flnanciara pe toata perioada de
derulare a contractu lui.
8.3 Prestatorul are obligatia de a interveni ~i remedia in cazul unor defecfiuni in maxim 4 ore de la
anuntarea defectiunii ( indiferent de data si ora producerii defectiunii)
8.4 Prestatorul are obligatia ca pe toata perioada derularii contractului sa ofere toate conexiunile de date cu
banda qarantata
8.5 Prestatorul are obligatia ca pe toata perioada derularii contractului sa ofere conexiunile de date mobile
8.6 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executa serviciilor. Totodata este raspunzator atat de
siquranta tuturor operafiunilor ~i metodelor de prestare utilizate
9. Obligatiile beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile de la emiterea facturii de
catre acesta dupa semnarea de ambele pa~i a procesului verbal de recepte a serviciului.
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dtspozilia prestatorului orice facilitati, echipamente ~i intormafi pe
care Ie considers prestatorul ca fiind necesare indeplinirii contractului.
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
10.1 In cazul in care, din vina sa exclusive, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin
contract, atunci beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 surna echivalenta cu 0,1%
pe zi din valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu lntarziere.
10.2 In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen, atunci acesta are obligatia de a plati, ca
penalitati, 0 suma echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
10.3 Nerespectarea obliqafiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre par1i, in mod culpabil ~i
repetat, da dreptul par1ii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde plata de daune
interese.
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 acea~ta 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 contractului.

2



•

Clauze specifice

11. Reeeptie~i verifiesri
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile contractului.
11.2 Veriticarile vor fi tacute de cafre beneficiar prin reprezentantul sau, in conformitate cu prevederile
prezentului contract.. Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris prestatorului, ldentltatea persoanei
imputernicite pentru acest scop
12. incepere, finaUzare,intarzieri, sistare
12.1 Prestatorul are obligatia de a Tncepe prestarea serviciilor la data semnarf contractului.
12.2 In afara cazului Tn care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
lntarziere Tn indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitaf prestatorului, conform
art.10.1.
par1ile vor stabili de comun acord:

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

12.3 1) In cazul Tncare:
a) orice motiv de lntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circumstante neoblsnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin lncalcerea contractului de

cane prestator, lndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci par1i1evor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un
contract aditional.
12.4 Daca 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 adltlonal.
12.5 In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
lntarzlere Tnindeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului, conform art.
10.1
13. incetarea contractului
13.1 Prezentul contract lnceteaza in urmatoare e situafii:

a) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract ~i
legislatiei aplicabile.

b) prin acordul partilor, consemnat ln scris.
c) prin reziliere/rezolutiune, in cazul in care una din parti nu T~iexecuta sau executa necorespunzator

obligatiile contractuale.~13.2 In situatia rezilierii/rezolutiunii totale/parfiele din cauza neexecutarii/executarii partials de catre
prestator a obligatiilor contractuale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala,
In cuantum ega I cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
13.3 In situatia in care executa rea partiala a obligatiilor contractu ale face lmposlblia realizarea obiectului
contractului Tn integralitatea sa, chiar daca a fost recepfionata 0 parte din contract conform dlspozhiilor
legale, prestatorul va datora beneficiaruli daune interese cu titlu de clauza penala, in cuantum egal cu
intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin contract.
13.4 Nerespectarea in mod repetat de cane 0 parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita prin notflcarlle
scrise ~i transmise de celalata parte, notificari care vor face referire la neTndeplinirea obligatiei respective,
precum ~i la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari privind neTndeplinirea obligatiilor, pe care
cealalta parte este obligata sa Ie presteze Tntermen de maxim 5 zile de la data primirii notificarii.
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13,5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente Intre partile
contractante. "
13,6 Partile ~unt d.e.drept In_lntarziere prin simplul fapt al nerespetaril clauzelor prezentului contract.
13.7. ~eneficla:ul I~Irezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, In cel mult 15 zile de la
aparma unor crcurnstante care nu au putut fi prevazute la data Incheierii contractului sub conditia notificarii
prestatorului cu cel putin 3 zile Inainte de momentul rezilierii. "
14. Amen damen te
14.1 Par1ile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractu lui, prin act aditional cu excepna art,5,3 ,
15. Cesiunea
15.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau par1ial obligatiile sale asumate prin contract
15,2 In cazul cesionarf sau In cazul de cesiune atat prestatorul cat si beneficiarul vor conveni pentru
anexarea la acest contract a unei note cu privire la modulln care acesta va avea loc (termenii ceslonarl).
16. Forta majora
16.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate cornpetenta.
16.2 Forta majora exonereaza par1ile contractante de Tndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada In care aceasta acfioneaza
16.3 indeplinirea contractului va fi suspendata Tnperioada de acfiune a for1ei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau par1ilor pana la aparitia acesteia.
16.4 Partea contractanta care invoca for1a majora are obligatia de a notifica celeilalte par1i, imediat ~i Tn
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care Ii stau la dispozilie tn vederea limitarii
consecintelor.
16.5 Daca forta majora actoneaza sau se estrneaza ca va actlona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte par1iTncetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din par1isa poata pretinde celeilalte daune-interese.
17. Caracterul confidential al contractului
17.1 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte par1i:
a} de a face cunoscute unor terte par1i informatii, date sau parametri tehnici access] In procesele de
derulare a prezentului contract.
b} de a utiliza informatiile ~i documentele obtinute sau la care are acces ln perioada de derulare a
contractului, In alt scop decat acela de a-~i Tndeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate In Tndeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare Tnvederea Tndeplinirii contractului.
17.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a} informatia este cunoscuta par1ii contractante Tnainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta ; sau
b} informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte par1i contractante pentru
asemenea dezvaluire; sau
c} partea contractanta a fost obligata Tnmod legal sa dezvaluie informatia,
18 Solution area migiilor . . _. .
18.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe c~le amlab~a, p~m tra~a.tlve
directe, orice neTntelegere sau disputa care se poate ivi Intre parti Tncadrul sau In legatura cu mdephmrea
contractu lui. , . .
18,2 Daca, dupa 15 de zile de la Tnceperea acestor tratative neoficiale, benefl~l~rul §I p.restatoru_'nu
reu§esc sa rezolve Tn mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate sohclta ca dlsputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatore~ti competente
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19. Limba care guverneaza contractu/
19.1 Limba care guverneaza contractuI este limba romana.
20. Comunicari
20.1 Orice comunicare intre par1i,referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa In
scris.
20.2 Orice document scris trebuie Inregistrat atat In momentul transmiterii cat ~i In momentul primirii.
20.3 Comunicarile Intre par1i se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu condita confirmarf in scris a
primirii comunlcaril
21. Legea ap/icabi/a contractu/ui
21.1 ContractuI va fi interpretat conform legilor din Romania,

Par1ileau Inteles sa incheie prezentul contract In doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Sef Serviciu
Andreer'rri~u

..J1::)u.,'~
SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

$ef Serviciu
Mihaela Vizireanu
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PRESTATOR
SC SPRINT TELECOM SRL

DIRECTOR GENERAL


