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CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
servicii de consultanta contra riscurilor si in controlul riscurilor

.

.

in temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu moditlcarile ~i
cornpletarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestare servicii, intre
Directia Generala de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucurestl cu sediul in
Bucuresti, B-dul Libertatii nr 18, BI 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509 cod
fiscal 28412052, avand contul IBAN R056TREZ24G610304200130X deschis la Trezoreria
sector 5, Bucuresti, reprezentata prin domnul Daniel Ra~ica - Director General, in calitate de
beneficiar
si
SC Tal Constant SSM·SU SRL, avand sediul in Bucuresti, str. Stramo~ilor nr.2, bl P13, sc
1, ap 2, parter, sector 6, telefon 0731316543, avand CUI 28620096 ~i inregistrata la RC sub
J/40/7227/2011, contul IBAN R089TREZ7065069XXX011965 deschis la Trezorerie sector 6,
reprezentata prin doamna Constanta Tataluta - Administrator, in calitate de prestator
2.
Definifii
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi lnterpretaf astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b. servicii - activitatile a carer prestare face obiectul contractului;
c. beneficiar ~i prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
d. preful contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
e. forta majora - un eveniment mai presus de contrelul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face
irnposibila executarea sl, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboale, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restricti
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 cetendarlstica: 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
specfica in mod diferit.
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Clauze obligatorii
4.
Obiectul contractu lui
4.1 Prestatorul se obliga sa execute servicii de consultants in protectla riscurilor ~i in controlul
riscurilor cod CPV 71317000-3, in perioada mai - decembrie, in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

ft

5.
Pretul contractului
5.1 Preful servlclilor de consultants in protectia riscurilor ~i in controlul riscurilor este de 2000,00
lei/luna fara TVA.
5.2 Valoarea contractului pentru perloada fO:tt6.2019 - 30.06.2019 este de 1399,86 lei fara TVA.
~_~~Valoareatotsla a contractului pentru perioada 1.0.06.2019- 31.12.201geste de 13399,86 lei 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.
Durata contractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in perioada iunie- decembrie 2019
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractu lui de catre ambele pal1i ~i pana la
indeplinirea tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in
legislatia aplicsb'la.
6.4 Beneficarul i~i rezerva dreptul de a prelungi contractu I de achizifie publica de produse sau
seNicii 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, condltionat de exlstenta resurselor
financiare pe anu12020.
7.
Executarea contractului
7.1 Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada contractata conform
cerntelor beneficiarului in termenele stabilite in prezentul contract.
8.
Obligatiile prestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicllle la standardele ~i performantele prevazute in
caietul de sarcini.
8.2. Prestatorul se obliga sa faca evaluarea riscurilor pentru fiecare components a sistemului de
munca,
8.3 Prestatorul se obliga sa acorde consutanta pentru elaborarea de instrucfiuni proprii pentru
fiecare activitate desfasurata
8.4 Prestatorul se obliga sa intocmeasca docurnentatile cu caracter tehnic de informare a
lucratorilor in domeniul Securitatii ~i Sanatatii in Munca.
8.5 Prestatorul se obliga sa acorde consultanta pentru elaborarea tematicilor pentru fazele de
instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca in domeniul Securitatii ~i
Sanatatii in Munca
8.6 Prestatorul se obliga sa efectueze verificarea cunoasteril ~i apllcariide catre toti lucratorii a
masurilor de Securitate Sanatate in Munca.
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8.7 Prestatorul se obliga sa acorde consultants pentru elaborarea programelor de instruiretestare la nivelul unitatii.
8.8 Prestatorul se obliga sa informeze beneficiarul asupra deficientelor constatate.
8.9 Prestatorul va recomanda constituirea Comitetului de Sanatats in Munca la nivelul institutiei.
8.10 Prestatorul se obliga sa intocmeasca documentatia pentru Comitetul de Sanatat~ si
Securitate in Munca.
'
,
8.11 Prestatorul se obliga sa lntocmeasca raportul catre ITM a activitati: Comitetului de Sanatate
~i Securitate in Munca conform HG 1425/2006
'
8.12 Prestatorul va monitoriza realizarea rnasurllor prevazute in planul de masuri de prevenire si

protectie
'
8.13 Prestatorul va intocmi raspunsurile privind rnasurile impuse de autoritati in urma
controalelor efectuate ~i urrnarirea realizarii rnasurilor dispuse de catre inspectorii de rnunca

8.14 Prestatorul acorda consultanta in cercetarea accidentului de munca.
8.15 Prestatorul va recomanda actualizarea deciziilor interne in domeniul securitatii si sanatatii in
rnunca cand este cazul.
' ,
,
8.16 Prestatorul se obliga sa acorde asistenta tehnica de specialitate in domeniul Sltuatillor de

Urgenta.
8.17 Prestatorul se obliga sa asigure serviciile de instruire a personalului si consultanta pe toata
perioada contractului.
8.18 Prestatorul se obliga sa asigure organizare apararii impotriva incendiilor
8.19 Prestatorul se obliga sa acorde consultanta la elaborarea deciziilor interne de organizare a
activitatii de prevenire ~i stingere a incendiilor.
8.20 Prestatorul se obliga sa acorde consultama in elaborarea instrucfiunilor proprii privind
prevenirea ~i stingerea incendiilor.
8.21 Prestatorul verifica cunosfintele salariatior in domeniul apararf incendiilor.
8.22 Prestatorul se obliga sa acorde consultanta la elaborarea tematicii pentru toate fazele de
instruire.
8.23 Prestatorul se obliga sa acorde consultanta responsabilului cu atributii P.S.1.
8.24 Prestatorul se obliga sa verifice completarea flselor individuale de instruire SU
8.25 Prestatorul urrnareste realizarea rnasurilor dispuse de catre Inspectoratul Situatiilor de
Urgenta cu prilejul vizitelor de control ~i al cercetarli evenimentelor.
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 institcfiel insotita de procesul verbal de receptie semnat
de ambele parti
9.2 Beneficiar~1 se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati, echipamente ~i
informatii pe care Ie considera furnizorul ca fiind necesare indeplinirii contractului.

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea cu/pabi/a a obligatiilor
~ .
. "
10.1 in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reu~e~te sa-~I e~ecute obl~g~~lIle
asumate prin contract, atunci beneficiarull are dreptul .de .~ solici!a pre~t~toruIUl c~ pen~l~tatl, 0
suma echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea obhgatllior nemdephmte sau Indephmte cu
intarziere.
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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 obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a
pretinde plata de daune-interese cu notificarea celeilalte parti cu cinci zile 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 compensate, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actune sau despaqubtre pentru
prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauzespecifice
11.

Receptie~i verificari

11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile contractului .
11.2 Veritlcarile vor f facute de catre beneficiar prin reprezentantul sau, in conformitate cu
prevederile prezentului contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris prestatorului,
identitatea persoanei imputernicite pentru acest scop.

12.

incepere,finalizare,intarzieri,sistare

".

12.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data ~emn~r11contracnnul.
~
12.2 in cazul in care prestatorul sutera intarzieri si suporta costun supllmentare, datorate In
exclusivitate beneficiarului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a servlciului.si
V
.
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
12.3 1) in cazul in care:
v'
a) orice motiv de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorulul, ~au
~.
~
b) alte circurnstante neobisnulte susceptibile de a surveru, altfel dec~t pnn I~calc~rea
contractului de catre prestator, tndreptatesc prestatorul d~ ~ ~olicita pre.lun.gl~eaperioadei ~de
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a ace~t?ra, atunci partlle vor reVIZUI, e comun aco ,
v

perioada de prestare ~i vor sem~~ ~n contract a?ltlonal.
I nu res ecta termenul de prestare a
12.4 Oaca pe parcursul indeplinirii cont~~ctuIUl, Ptrelstator~ntimp ~il beneficiarului. Modificarea
. "lor acesta are obligatia de a notiflca aces ucru,.I.
'
servicil ,
I Vrt'l
'n act adltlonal
perioadei de prestare se face cu ac?~du pa, ~Ior, pn d cu 0 preiungire a termenului de exec~ti::
12.5 in afara cazului in ca~e.beneflclarul est~ ~: a~orptul beneficiarului de a solieita penalltatl
orice intarziere in indepllmrea contraetulUl a re
prestatorului, conform art. 10.1
13. incetarea contrac~~IUieteaza in urmatoare e situatii:
13.1 Prezentul contrac me
4
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a) prin executarea de catre ambele pa~i a tuturor obliqatiilor ce Ie revin conform prezentului
contract ~i legislatiei aplicabile.
b) prin acordul pa~ilor, consemnat in scris.
c) prin reziliere, in cazul in care una din pa~i nu i~i executa sau executa necorespunzator
obligatiile contractuale.
13.2 in situana rezilierii totale/partiale din cauza neexecutarii/executarf pa~iale de catre prestator
a obligatiilor contractu ale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza
pena~a,in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
13.3 In situatia in care executarea pa~iala a obligatiilor contractuale face imposiblia realizarea
obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptonata 0 parte din contract
conform dispozitiilor legale, prestatorul va datora beneficiarului 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 catre 0 parte a obligatiilor contractu ale va fi dovedita prin
notficarlle scrise ~i transmise de celalata parte, notificari care vor face referire la neindeplinirea
obligatiei respective, precum ~i 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 notiticarll.
13.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre pa~ile contractante.
13.6 Pa~ile sunt de drept in lntarziere prin simplul fapt al nerespectarli clauzelor prezentului
contract.
13.7 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 15
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului,
sub conditia notificarii prestatorului cu cel pufln 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 ceslonarf sau in cazul de cesiune atat prestatorul cat sl beneficiarul vor conveni
pentru incheierea unui act aditionalla contract.
.'
15.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numa cu acordul scns al
beneficiarului, obligatiile nascute rarnanand in sarcina pa~ilor contractante astfel cum au fost
stipulate sl asumate initial.
.'
.
..
.
.
15.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilltate privind qaranta sau once alte
obligatii asumate prin contract.

16.

Forta majora

.

v

16.1 Forta majora este constatata de 0 autontate competenta. .,
."
.
16.2 Forta majora exonereaza partile contractante d~ lndeplinirea obhgatillor asumate pnn
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actloneaza.

5
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16.~ i~~eplinirea .contra?tului va fi suspendata in perioada de actune a fortei majore, dar fara a
preJudlcladrepturrle ce " se cuveneau partilor pima la aparitia acesteia.
.16.4. Pa.~ea contractanta care mvoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
Imedlat ~I In mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
16.5 Daca forta majora actioneaza sau se estrneaza ca va acflcna 0 perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
17.
Caracterul confidential al contractului
17.1 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscute unor terte parti informatii, date sau parametri tehnici accessf in
procesele de derulare a prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile ~i documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare
a contractului, in alt scop decat acela de a-~i indeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluiraa oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractului.
17.2. 0 parte contractanta va fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca
a) intormata este cunoscuta partii contractante inainte 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 parti contractante
pentru asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
18. Solutionarea litigiilor
. .
18.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a. r~:olva p~ ~~Ie arniabila, pr!n
tratative directe, orice nelnteleqere sau disputa care se poate IVI rntre partl rn cadrul sau m
legatura cu indeplinirea contractu lui.
.,
.
.
18.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tr~tatlve, beneflclarul. ~' prest~torul n~
reu~esc sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate sollclta ca dlsputa sa
se solutioneze de catre instantele judecatore~ti.
v

•

19. Limba care guverneaza contractul
19.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.
A

V

~~:1c(~~~~~~a~~municareintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
.
.
t t atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul
(2) Orice document scns trebUie mregls ra
A

•

primirii.
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20.2 Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, posta, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii la adresele de e-mail declarate

21 Legea aplicabi/a contractu/ui
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cats unul pentru fiecare
parte.
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