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CONTRACTDEPRESTAREDESERVICII
Spalatorie auto

1. in temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile ~i completarile
ulterioare,s-a incheiat prezentul contract de prestare servicii, intre

Directia Generalade Politie local a ,i Control a Municipiului Bucure,ti 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 Bucuresfi,
reprezentataprin domnul Daniel Ra~ica- DirectorGeneral, in calitatede beneficiar

SCArt Wash SRl, avand sediul social in Bucuresfi, str. Calea Plevnei nr. 226-228, sector 6, telefon
0755684706, nr. inregistrare la RC J40/13373/2016, CUI 36623115, avand contul IBAN
R061TREZ7065069XXX015088 deschis la Trezorerie sector 6, reprezentata prin domnul Rares
Andreica - Administrator, in calitate de prestator

2. Definitii
2.1 - in prezentulcontract urrnatoriltermeni vor fi interprets] astfel:
a. contract - reprezintaprezentul contract §i toate anexele sale.
b. beneficiar ~i prestator - partile contractante,asa cum sunt acestea numite in prezentulcontract;
c. prefu/ contractu/ui - preful platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala§i corespunzatoarea tuturor obligatiilorasumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e.produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb §i orice alte bunuri cuprinse in
anexalanexele la prezentul contract §i pe care prestatorul are obligatia de a Ie fumiza aferent serviciilor
prestateconform contractului;
f. 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 imposibila executarea
§i, 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 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
executareaobligatiiloruneia din parti;
j. zi - zi calencaristca: an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu excepua unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
formade plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este permisde context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.
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Clauze obligatorii

4. Obiectulprincipal al contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa desfasoare servicii de spstare la cele 126 vehicule cu utilizare speclala ~i 7
motociclete ~i un mototriciclu, afiate in dotarea Directiei Generale de Politie tocala ~i Control a
Municipiului Bucurestl, conform Anexei 2 cod CPV 50112300-6, in conformitate cu obligatiile asumate
prin prezentul contract.

5. Pretulcontractului
5.1 Preturile serviciilor de spalare a celor 126 vehicule cu utilizare speciala si 7 motociclete ~i un
mototriciclu, sunt cele rnentionate in Anexa nr.1 pentru vehiculele cu utilizare speciala cuprinse in anexa
2, care fac parte integranta din contract
5.2 Valoarea totalaa contractului pana la 31.12.2020 este de maxim 41570,00lei (operatorul economic
nu este platltoare de TVA).
5.3 Preturile convenite sunt ferme ~i raman neschimbate pe durata de valabilitate a contractului conform
anexei de pre\uri.
5.4 Plata se va efectua din articolul bugetar 20.01.30

6. Duratacontractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in perioada martie - decembrie 2020
6.2 Contractul intra in vigoare la data semnarii contractului de cafre parti;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre parti ~i pana la indeplinirea tuturor
obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in legislatia aplicabila.
6.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a prelungi contractuI de achizifie publica de servicii cu caracter de
regularitate, prin act aditional, durata contractului va fi pana la cel mult 30.04.2021, pentru un nivel
suplimentar al valorii acestuia, concilionat de existerita resurselor financiare pe anul 2021.

7. Executareacontractului
7.1 Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada coritractata conform cerintelor
beneficiarului in termenele stabilite prin prezentul contract.

8. Documenteleulterioare contractului
8.1 Documentele contractului sunt:

Anexa nr. 1( preturile serviciilor)
Anexa nr. 2( lista vehiculelor din dotare)
Anexa privind serviciile de spalare auto conform notei nr 9396/26.02.2020

9. Obligatiileprestatorului
9.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i performantele cerute de beneficiar.
9.2 Prestatorul se obliga sa execute operatiunile de ccratare tapiterte numai in urma unei comenzi ferme
din partea beneficiarului
9.3 Prestatorul are obliga\ia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalism ~i
promtitudine.

10.Obligatiileprincipalealebeneficiarului
10.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile de la inregistrarea
facturii de catre beneficiar ~i dupa semnarea de ambele parti a tabelului care confrma prestarea
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serviciului. Emiterea facturii se va face in luna urmatoare prestartor de servicii in baza tabelului anexat la
factura.
10.2 Beneficia ruI se obliga sa puna la dispozitia prestatorului arice facilitati ~i informatii pe care Ie
considera necesare indeplinirii contractului.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 In cazul in care, din vina sa exelusiva, prestatorul nu reuseste sa-~i execute obligatiile asumate prin
contract, atunci beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 suma echivalenta cu
0,1% pe zi din valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu lntarziere,
11.2 In cazul in care beneficiarul din vina sa exdusiva 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.
11.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cafre una dintre parti, in mod culpabil
~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde plata de
daune-interese cu notificarea celeilalte par1icu cinci zile lucratoare inainte de incetare.
11.4 Beneficiarul i§i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare sensa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensate, daca acesta din urrna da faliment, cu conditia ca aceasta anulare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actune 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

Clauze specifice

12. Recepfie$i verificari
12.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile contractului.
12.2 Verificarile vor fi facute de catre beneficiar prin repezentantul sau, in conformitate cu prevederile din
prezentul contract. Beneficiarul are obliga~a de a notifica in scris prestatorului, identitatea persoanei
imputernicite pentru acest scop.

13. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
13.1 in cazul in care prestatorul sutera intarzieri ~i suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
beneficiarului partile vor stabili de comun acord:

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

13.2 1) in cazul in care:
a) arice motiv de lntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circurnstante neobisnute 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 §i vor semna un
act aditional.
13.3 Oaca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta 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 partilor, prin act aditional.
13.4 in afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de executie, arice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului,
conform art. 11.1
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14. incetarea contractului
14.1 Prezentul contract lnceteaza in urmstoarele situatii:

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

b) prin acordul partilor, consemnat in scris.
c) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu i~i executa sau executa necorespunaator obligatiile

contractuale.
14.2 In situatia rezilierii totale/partiale din cauza neexecutantexecutari' partiale de catre prestator a
obligatiilor contractuale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala, in
cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
14.3 In situata in care executarea partiala 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.
14.4 Nerespectarea in mod repetat de catre 0 parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita prin
notificarile 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 notificarii.
14.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
14.6 Partile sunt de drept in lntarzlere prin simplul fapt al nerespetaril clauzelor prezentului contract.
14.7 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractuI de servicii, in cel mult 15 zile de la
aparilia unor drcumstsnte care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub condtla
notificarii prestatorului cu cel putin 3 zile inainte de momentul rezilierii.

15.Ajustarea prejului contractului
15.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, cu excepfia art. 5.3

16. Amendamente
16.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional.

17. Cesiunea
17.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara
sa ob!ina, in prealabil, acordul scris al beneficiarului.
17.2 In cazul cesionarii sau in cazul de cesiune atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni pentru
incheierea unui act aditionalla contract.
17.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate ~i
asumate initial.
17.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind qaranta sau orice alte obligatii
asumate prin contract

18. Fortamajora
18.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
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18.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligaijilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
18.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
18.4 Partea contractanta 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 dispozite in vederea limitarii
consecintelor.
18.5Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinda ceeilalte daune-interese.

19.Caracterulconfidentialal contractului
19.1. 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractuI sau once prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane
implicate in indeplinirea contractului;
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-si indeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea 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.
19.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspenderea pentru dezvaurea de informatii referitoare la
contract daca:
a) informatia este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealelta 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.

20. Solutionarealitigiilor
20.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale arniabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
20.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatore~ti competente din Romania.

21. LimbacareguverneazacontractuI
21.1 Limba care guverneaza contractuI este limba romana

22. Comunicari
22.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
in scris.
22.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii.
22.3 Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, po~ta, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.

23. Legeaaplicabilacontractului
23.1 ContractuI va fi interpretat conform legilor din Romania.
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Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
DIRECTIA GENERALA DE'POLITtE LOCALA SI, '. , .
CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURE$T1

DIRECT GE .ERAL'
,"

SERVICIU CONTENCIOS,
UTATE ACTE ~I iNDRUMA

$ef Serviciu
lulia Tud

PRESTATOR
SC ART WASH SRL
ADMINISTRATOR
Rares Andreica

SERVICIUL ACHIZI, ,INVESTITII,
DERULARE CONTRACTE

~ / $ef Serviciu
Cristina Sima ) /

SERVICIU FINANCIAR(foNTABIUTATE
$efr

Carina ~fllitru

VIZACFPP

PRIMARIAMUNICiPIULUIBUCUI'IE~
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE lOCAlA $1CCNTROl

VIZAT PENTRU CONTROl FINANCIAR PREVENT IV PROPRIU
_ Nr.2

o! c?f:,/c .3 'AII luna c?. zl Q. ..
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI
DIRECTIA GENERALA. DE POLITIE LOCALA. ~I CONTROL

Anexa 1

Preturiservicii

Nr. Prestariiservicii Autoturism SUV Autoutilitaremari Motocicleta
crt. s alare
1 Exterior 13,00 15,00 30,00' 15,00
2 Interior 12,00 . 12,00 18,00
3 Curatareta itene 250,00

SERVICIULACHIZ ESTITII,
DERULARE CONTRACTE

r/ Z::ti~:~~:aj;
SERVICIU FINANCIARCKNTABILITATE

$e~Sr
Corin~"ru

VIZA CFPP

NIIMARIA MUNICiPIULUIBUCUI;'IE$TI
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA $1 CONTROl

VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Nr.2

An ..o!.::f{2.~ ....luna. ...e...J...zi ......t:""".1 . ....·
SemnMura .......

Sediu Central:B-dlllLibertiuii, nr. 18,Bloc 104, Sector 5
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