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CONTRACT DE PREST A.RJ1
SERVICII DE ASIGURARE RCA
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Art. I. Preambul
In temeiul dispozitiilor Legii nr.98/20 16 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile

ulterioare si a H.G. nr.395/20 16, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare, pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din
Legea nr. 98/2016, s-a incheiat prezentul contract de servici i

Intre

DIRECTIA GENERAL A. DE POLITIE LOCALA. ~I CONTROL A MUNICIPIULUI
BUCURE~TI, cu sediul in B-dul Libertatii nr 18, bl 104, sector 5, Bucuresti, telefon 021/5391415, fax
02115391509 cod fiscal 28412052 cont IBAN R065TREZ24G610304710102X, trezorerie sector 5,
reprezentata prin domnul Daniel RA~ICA - Director General, In calitate de achizitor, pe de 0 parte

S.c. ASIGURAREA ROMANEASCA. - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cu sediul
social In Bucuresti, Bd.Carol I nr.31-33, cod postal 020912, tel.02 1.601. 14.36, fax. 02 1.601. 12.88, e-mail
licitatii(Z~asirom.ro, numar de inregistrare la O.R.C. J40/304/1991, C.I.F. 336290, cod IBAN:
R015TREZ7005069XXX000574, deschis la Trezoreria 5MB, reprezentata prin Georgiana Nicolette
POPESCU IVANCU - Membru Directorat, In calitate de prestator, pe de alta parte.

denumite in continuare fiecare in parte "Partea" si in mod colectiv "Parple" au convenit incheierea
prezentului contract de prestari servicii, in urmatoarele conditii:

Art. 2. Termeni $i definiti: 2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi
definiti si interpretati astfel:
a) contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b) achizitor $;prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integral a si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract, pentru serviciile
efectiv acceptate ca fiind corespunzatoare de catre achizitor;
d) servicii - totalitatea activitatilor pe care prestatorul trebuie sa le realizeze si care fac obiectul
prezentului contract;
e) forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi
prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea 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 enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,
Tara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;
f) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;
g) ordin - orice instructiune sau dispozitie ernisa de achizitor catre prestator privind prestarea serviciilor;
h) act aditional - document prin care se pot modi fica termenii si conditiile contractului de prestari
servicu;
i) penalitate contractualii, daune-interese - despagubirea stabilita in contractul de servicii ca fiind
platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire sau indeplinire
necorespunzatoare a obligatiilor din contract.
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Art. 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 daca nu se specifica
in mod diferit.
3.3 - Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include societatile si companiile, precum si orice
organizatie avand personalitate juridica.
3.4 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Art. 4. Obiectul contractului
Prestatorul se obliga sa presteze SERVICII DE ASIGURARE RCA pentru 98 autovehicule si 8
motociclete aflate in proprietatea achizitorului, conform caietului de sarcini, in perioada convenita si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

•
Art. 5. Pretul contractului
5.1 - Preturile unitare convenite pentru indeplinirea contractului, in conformitate cu propunerea
financiara, sunt detaliate in centralizatorul formularului de oferta, anexa nr.3 la prezentul contract.
Valoarea maxima a contractului ce poate fi angajata este de 53.047,79 lei (nu se aplica TVA), defalcata
astfel:
- pentru anul2021 - 25.893,30 lei
- pentru anul 2022 - 27.154,491ei.
5.2 - Pretul contractului este ferm si nu se actualizeaza.

Art. 6. Durata contractului
6.1 - Prezentul contract este valabil de la data semnarii de catre ambele parti, pana la expirarea perioadei
de valabilitate a ultimei polite emise.
6.2 - Prezentul Contract continua sa produca efecte juridice pana la indeplinirea tuturor obligatiilor
asumate de Parti,
6.3 - Executarea contractului incepe dupa primirea de catre prestator a primei comenzi.

Art. 7. Documentele contracttdui
7.1 - Documentele prezentului contract sunt:

(i) Caietul de sarcini - Anexa nr. 1;
(ii) Propunerea tehnica - Anexa nr. 2;
(iii)Propunerea financiara - Anexa nr. 3;

7.2 - In cazul oricarei contradictii intre documentele prevazute la pet. 7.1, prevederile acestora vor fi
aplicate in ordinea de precedenta stabilita conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.
7.3 - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.

Art.B. Obligaliileprestatorului
8.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in caietul
de sarcini si propunerea tehnica, anexe la prezentul contract.
8.2 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termenul mentionat la art.6.
8.3 - Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu caietul de sarcini si propunerea sa
tehnica,
8.4 - Prestatorul este raspunzator atilt de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate,
cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
8.5 - Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie referitoare
la prezentul contract drept private si confidentiale dupa caz, nu va publica sau divulga niciun element al
prezentului contract tara acordul scris, prealabil, al achizitorului, cu exceptia situatiilor in care
informatiile sunt fumizate unor companii membre ale grupului din care prestatorul face parte sau sunt
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solicitate de 0 autoritate sau fac obiect al unor raportari periodice ale prestatorului catre autoritatea de
reglementare sau alte institutii. Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii
in scopul executarii prezentului contract, decizia finala va apartine achizitorului.
8.6 - Prestatorul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului rara aprobarea
prealabila a achizitorului si de la a se angaja in orice alta activitate care intra in conflict cu obligatiile sale
fata de achizitor conform prezentului contract.
8.7 - Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare cu incidenta in
executarea contractului si se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea
sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi
si reglernentari. Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie
rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare, in legatura cu executarea prezentului contract,
dad se va dovedi culpa prestatorului, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva,
8.8 - Daca pe parcursul derularii contractului intervin modificari ale standardelor si/sau legislatiei
aplicabile la elaborarea documentatiei, prestatorul va instiinta achizitorul si va transmite propuneri pentru
aplicare/actualizare.

Art. 9. Obligatiile achizitorului
9.1 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze serviciile prevazute la art.4 si sa plateasca pretul convenit in
prezentul contract in conformitate cu art.5.l.
9.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator in termenul declarat in oferta, in
maxim 30 zile de la primirea si inregistrarea facturii la sediul sau, Prestatorul va emite factura aferenta
politelor de asigurare in lei si va contine, pe langa informatiile prevazute de lege (date Ie de identificare
complete si corecte asa cum sunt mentionate la art.l, numarul contractului inregistrat la achizitor).
Facturile vor fi transmise, in original, la Registratura Generala a achizitorului din Bd.Libertatii nr.l S,
bl.l04, sector 5, Bucuresti.
9.3 - Plata facturilor se va face prin virament bancar in contul prestatorului indicat in factura, in cazul in
care facturile emise de prestator nu sunt conforme atunci acestea vor fi return ate spre a fi refacute,
conform indicatiilor achizitorului. Facturile refacute vor fi transmise de prestator la Registratura
Generala, Plata facturii astfel refacuta se va face in termenul prevazut mai sus.
9.4 - Achizitorul va pune la dispozitia prestatorului cu promptitudine orice informatii si/sau documente
pe care Ie detine si care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Daca este cazul, documentele vor
fi returnate achizitorului la sfarsitul perioadei de executie a contractului.

Art. 10. Modalitatea de derulare a contractului
10.1 - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor incepand cu data de emitere a politelor de
asigurare pentru fiecare bun asigurat pana la sIar~itul perioadei de valabilitate a politei. Raspunderea
asiguratorului incepe la ora 0:00 a primei zile din perioada de valabilitate inscrisa in politele de asigurare,
inclusiv in perioada de gratie acordata pentru plata primelor de asigurare, respectand prevederile legale
in vigoare ~i cerintele specifice prevazute in caietul de sarcini.
10.2 - Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-au
incheiat politele de asigurare. Dreptul de a ridica pretentii fata de prestator privind plata unor despagubiri
se stinge in termen de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat si notificat conform prevederilor
legale in vigoare ~i cerintelor specifice prevazute in caietul de sarcini.
10.3 - Asiguratorul are obligatia de a respecta dispozitiile Legii nr. I32/20 17 privind asigurarea obligatorie
de raspundere civila auto pentru prejudicii produse teqilor prin accidente de vehicule ~itramvaie.

Art. 11. Garanria de bunii execu(ie a contractului
11.1 - Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din
pretul contractului tara TVA, respectiv 5.304,77 lei, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului de ambele paqi. Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu prevederile art.
40 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile ~i completarile ulterioare.

3



•

•

11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in conditiile prevazute
la art. 41 din H.G. nr. 39512016.
11.3 - Restituirea garantiei de buna executie se face in termen 14 zile de la data indeplinirii de catre
prestator a obligatiilor asumate prin contract, dad achizitorul nu a ridicat, pfma la acea data, pretentii
asupra er.

Art. 12. Comunicarea tntre piirti
12.1 - Orice comunicare facuta de parti va fi redactata in scris si depusa personal de parte sau expediata
prin scrisoare recomandata cu confirmare de prim ire sau prin alt mijloc de comunicare care asigura
confirmarea primirii documentului.
12.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii
cornunicarii.
12.3 - In cazul in care expeditorul solicita confirmare de primire, aceasta trebuie sa indice aceasta cerinta
in comunicarea sa si sa solicite 0 astfel de dovada de primire ori de cate ori exista un termen limita pentru
primirea cornunicarii. In orice caz, expeditorul ia toate masurile necesare pentru a asigura primirea la
timp si in termen a comunicarii sale.
12.4 - Adresele la care se transmit comunicarile sunt urmatoarele:

Pentru autoritatea contractanta:
DIRECTTA GENERAL.\. DE
POLITTE LOCALA ~I CONTROL
A MUNICTPIULUI BUCURE~TI
Adresa: B-dul Libertatii nr.18, bI.
104, sector 5, Bucuresti
Telefon: 0721 268677
E-mail: laurian.taifas@plmb.ro
Persoana de contact: Laurian Taifas

Pentru contractant:
S.c. ASIGURAREA ROMANEAScA
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Adresa: Bucuresti, Bd.Carol I nr.31-33

TelefoniFax: 0753 301 340
E-mail: licitatii@asirom.ro
Persoana de contact: Cristina Badescu

12.5 - Orice document (dispozitie, adresa, propunere, inregistrare, proces-verbal de receptie, notificare si
altele) intocmit in cadrul contractului este realizat si transmis, in scris, intr-o forma ce poate fi citita,
reprodusa si inregistrata.
12.6 - Orice comunicare intre parti trebuie sa contina precizari cu privire la elementele de identificare ale
contractu lui (titlul si numarul de inregistrare) si sa fie transmisa la adresaladresele mentionate.
12.7 - Orice comunicare Iacuta de una dintre parti va fi considerata primita:

a) la momentul inmanarii, daca este depusa personal de catre una dintre parti,
b) la momentul primirii de catre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu

confirmare de primire,
c) la momentul primirii confirmarii de catre expeditor, in cazul in care comunicarea este facuta

prin fax sau e-mail (cu conditia ca trimiterea sa nu fi intervenit intr-o zi nelucratoare, caz in
care va fi considerata primita la prima ora a zilei lucratoare urmatoare).

12.8 - Partile se declara de acord di nerespectarea cerintelor referitoare la modalitatea de comunicare
stabilite in prezentul contract sa fie sanctionata cu inopozabilitatea respectivei comunicari.
12.9 - in orice situatie in care este nece;ara emiterea de notificari, in~tiintari, instructiuni sau alte forme
de comunicare de catre una dintre paTti, daca nu este specificat altfel, aceste comuniciiri vor fi redactate
in limba contractului ~i nu vor fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.
12.10 - Nicio modificare a datelor de contact prevazute in prezentul contract nu este opozabila celeilalte
parti, decat in cazul in care a fost notificata in prealabiI.

Art. 13. Conjidenfialitatea informafiilor ~iprotecfia datelor cu caracter personal
13.1 - Prestatorul va considera toate documentele ~i informatiile care ii sunt puse la dispozitie in vederea
incheierii ~i executarii contractului drept strict confidentiale.
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13.2 - Obligatia de confidentialitate nu se aplica in cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor
informatii venite, in format oficial, din partea anumitor autoritati pub lice conform prevederilor legale
aplicabile.
13.3 - Partile trebuie sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind protectia
datelor cu caracter personal.
13.4 - Partile sunt constiente de faptul ca nonnele europene din Regulamentu1679/2016 se aplica oricarui
operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeans si oricarei persoane care prelucreaza date
cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le fumizeaza servicii.
Prin urmare, partile confirma respectarea deplina a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar rara a se limita
la:
a). capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau transferul
informatiilor persona le;
b). informarea, In caz de bresa de date, a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de 72 ore
si, in cazul prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care 0 astfel de incalcare a securitatii
datelor a ajuns In atentia acestuia;
c). indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu Regulamentul
679/2016.
13.5 - Partile pot utiliza datele persona le ale semnatarilor in limita contractului pe care il au incheiat,
acesta fiind baza legala a prelucrarii acestor date. Orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face
obiectul unui acord separat de prelucrare a date lor, incheiat intre parti, De asemenea, perioada de stocare
a datelor personale prelucrate prin contract este limitata la perioada corespondenta realizarii obiectului
principal al contractului.
13.6 - Datele cu caracter personal schimbate intre parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte
parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, partile vor lua toate
masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta
clauza:
a). vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrare a datelor cu care sunt
prelucrate sau utilizate date Ie cu caracter personal;
b). vor preveni utilizarea rara autorizatie a sistemelor de prelucrare a date lor;
c). se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces
numai la datele la care au drept de acces ~i ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate,
modificate sau eliminate Tara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;
d). se vor asigura ca date le cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate rara
autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil sa verifice si sa stabileasca
catre care organisme se doreste sa se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de
transmitere a datelor;
e). se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate sau eliminate
datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a date lor;
f). se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, date le sunt
prelucrate strict in conformitate cu prezentul contract;
g). se vor asigura ca date Ie cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala;
h). se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.
13.7 - Orice comunicare, in sensu 1celor reglementate de prezentul articol, se va face la adresele:

Date de contact responsabil protectia datelor personale asigurator:
Nume ~i prenume: Adrian Gabriel Ionita
E-mail: adrian.ionita@asirom.ro
Adresa po~tala: Bd. Carol I, nr. 31-33, sector 2, Bucuresti
Date de contact responsabil protectia datelor personale achizitor:
Nume ~i prenume: Georgiana Teodora BITERE
E-mail: dpo@plmb.ro
Adresa po~tala: Bd.Libertatii nr.I8, bl.l 04, sector 5, Bucure~ti
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Art. 14. Conj1ictul de interese
14.1 - Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite derularea obiectiva si impartial a a contractului. Conflictele de interese pot aparea, in mod
special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, legaturilor de rudenie
ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul
derularii contractului trebuie notificat in scris achizitorului, rara intarziere.
14.2 - Prestatorul se va asigura ca personalul sau nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Prestatorul va inlocui, imediat si rara vreo compensatie din partea achizitorului, orice membru
al personalului sau, care se regaseste intr-o astfel de situatie (ex.: inlocuire, incetare, aprobare,
deplasare/delegare, orar/program), cu 0 alta persoana ce indeplineste conditiile minime stabilite prin
prezentul contract.
14.3 - Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu privire
la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau de a incheia orice alte
intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului, cu persoane
fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai achizitorului
sau ai fumizorului de servicii de achizitie implicati in procedura de atribuire cu care achizitorul/fumizorul
de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii
contractului, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 (douasprezece) luni de la incheierea contractului,
sub sanctiunea rezilierii acestuia.

Art. 15. Conduita prestatorului
15.1 - Prestatorullpersonalul prestatorului/subcontractantii valvor actiona intotdeauna loial ~i impartial si
ca un consilier de incredere pentru achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduita al domeniului
sau de ~ctivitate precum ~i cu discretia necesara.
15.2 - In cazul In care prestatorul sau oricare dintre subcontractantii sai se ofera sa des/sa acorde sau
dau/acorda oricarei persoane mita, bunuri, facilitati, comisioane in scopul de a determina sau recompensa
indeplinirea/neindeplinirea oricaror acte sau fapte in legatura cu prezentul contract sau pentru a
favorizaldefavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract, achizitorul poate decide incetarea
acestuia.
15.3 - Prestatorul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii contractului,
inc1usiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupa incetarea contractului.

Art. 16. Cesiunea
16.1 - in prezentul contract este permisa cesiunea drepturilor si obligatiilor nascute din acesta, numai cu
acordul prealabil scris al achizitorului ~i In conditiile Legii nr.98/20 16.
16.2 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract rara
sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
16.3 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.
16.4 - Prestatorul este obligat sa notifice achizitorul, cu privire la intentia de a cesiona drepturile sau
obligatiile nascute din acest contract. Cesiunea va produce efecte doar daca toate partile convin asupra
acesteia.
16.5 - In cazul in care drepturile ~i obligatiile prestatorului stabilite prin acest contract sunt preluate de
catre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul
unui proces de reorganizare, prestatorul poate sa cesioneze oricare dintre drepturile ~iobligatiile ce decurg
din contract, inc1usiv drepturile la plata, doar cu acceptul prealabil scris din partea achizitorului. in astfel
de cazuri, prestatorul trebuie sa fumizeze achizitorului informatii cu privire la identitatea entitatii careia
ii cesioneaza drepturile.
16.6 - Orice drept sau obligatie cesionatla de catre prestator rara 0 autorizare prealabila din partea
achizitorului (cu exceptia situatiei prevazute la art. 16.5) nu este executoriu impotriva achizitorului.
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16.7 - in cazul transmiterii/preluarii obligatiilor de catre prestator, notificarea genereaza initierea novatiei
intre cele doua parti, cu conditia respectarii cerintelor stabilite prin art. 221 alin. (l) lit. D) pet, (ii) din
Legea nr. 98/2016, pentru:

(i) operatorul economic ce preia drepturile si obligatiile prestatorului din acest contract care
indeplineste criteriile de calificare stabilite initial, respectiv in cadrul procedurii din care a rezultat
prezentul contract,

(ii) prezentul contract, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale
ale contractului,

(iii) achizitorul, dar sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de Legea nr.98/2016.

16.8 - in cazul incetarii anticipate a contractului, prestatorul principal cesioneaza achizitorului contractele
incheiate cu subcontractantii,

Art. 17. lncetarea contractului
17.1 - Prezentul contract inceteaza de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate
obligatiile stabilite in sarcina partilor au fost executate.
17.2 - Oricare dintre parti are dreptul de a rezilia contractul, rara insa a fi afectat dreptul partilor de a
pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, daca:

(i) partea in culpa nu se conformeaza, in perioada de timp, conform notificarii emise de catre cealalta
parte, prin care i se solicita remedierea neconformitatii sau executarea obligatiilor care decurg din
prezentul contract;

(ii) prestatorul subcontracteaza parti din contract Tara a avea acordul scris al achizitorului;
(iii)prestatorul cesioneaza drepturile si obligatiile sale rara acordul scris al achizitorului;
(iv) are loc 0 modificare care implica 0 schimbare a obiectului de activitate al prestatorului;
(v) devin incidente oricare alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului;
(vi)in cazul in care, printr-un act normativ, se modi fica interesul public al achizitorului in legatura cu

obiectul contractului;
(vii) la momentul incheierii contractului, prestatorul se afla in una dintre situatiile care ar fi

determinat exc1uderea sa din procedura de atribuire;
(viii) in situatia in care contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului deoarece au fost

incalcate gray obligatiile care rezulta din legislatia europeans relevanta iar aceasta imprejurare a
fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

(ixjin cazul in care impotriva prestatorului se deschide procedura falimentului;
(x) una dintre parti a savarsit nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a contractului sau

in legatura cu executarea acestuia, ce au provocat 0 vatamare celeilalte parti;
(xi)valorificarea de catre achizitor a rezultatelor prezentului contract este gray compromisa ca urmare

a intarzierii prestatiilor din vina prestatorului;
(xii) achizitorul nu isi indeplineste obligatiile de plata a serviciilor prestate de prestator, in conditiile

stabilite prin prezentul contract.
17.3 - Rezilierea contractului in conditiile pet. 17.1 si pet. 17.2 intervine cu efecte depline, rara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si rara a mai fi necesara interventia vreunei instante
judecatore~ti ~ilsau arbitrale.
17.4 - Prevederile prezentului contract in materia rezilierii se completeaza cu prevederile Codului Civil
in vigoare.
17.5 - in situatia rezilierii totale/partiale din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre una dintre parti
a obligatiilor contractuale, acesta va datora celeilalte parti daune-interese cu titlu de c1auza penala in
cuantum ega I cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
17.7 - Oricare dintre partile contractante i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult
15 zile de la apari!ia unor cireumstante care nu au putut fi prevazute la data ineheierii contractului, eu
condi!ia notifiearii celeilalte parti cu eel putin 3 zile inainte de momentul denuntarii.
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Art. 18. Suspendarea contractului
18.1 - !n situatii temeinic justificate, partile pot conveni suspendarea executarii contractului.
18.2 - In cazul in care se constata ca procedura de atribuire a contractului este viciata de erori esentiale,
neregu!i sau de frauda, partile au dreptul sa suspende executarea contractului.
18.3 - In cazul suspendarii/sistarii temporare a furnizarii produselor, durata contractului se va prelungi
automat cu perioada suspendarii/sistarii.

•

Art. 19.AInsolventa sifaliment
19.1 - In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvents impotriva prestatorului, acesta are
obligatia de a notifica achizitorul in tennen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.
19.2 - Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului, in termen de 30 (treizeci) de zile de la
notificare, 0 analiza detaliata referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de insolventa asupra
contractului si asupra livrarilor si de a propune masuri, actionand ca un contractant diligent.
19.3 - in cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva unui subcontractant, unui tert
sustinator sau a unui asociat, daca este cazul, prestatorul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 19.1 si
19.2 din prezentul contract.
19.4 - In cazul in care prestatorul intra in stare de faliment, in proces de lichidare sau se afla intr-o situatie
care produce efecte similare, este obligat sa actioneze in acelasi fel cum este stipulat la clauzele 19.1 si
19.2 din prezentul contract.
19.5 - Nicio astfel de masura propusa, conform celor stipulate mai sus, nu poate fi aplicata daca nu este
acceptata, in scris, de achizitor.

Art. 20. Forta majora
20.1 - Forta majora si cazul fortuit exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii partiale sau
totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, in conformitate cu prevederile art.l.351 din Codul
civil.
20.2 - Forta majora si cazul fortuit trebuie dovedite.
20.3 - Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit are obligatia sa 0 aduca la cunostinta celeilalte
parti, in scris, de indata ce s-a produs evenimentul.
20.4 - Partea care a invocat forta majora sau cazul fortuit are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte
parti incetarea cauzei acesteia de indata ce evenimentul a luat sfarsit.
20.5 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar Tara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 15zile, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, Taraca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 21. Obligafii privind daunele ~ipenalitiifile de intlirziere
21.1 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul in limita prejudiciului creat, impotriva oricaror:

(i) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile folosite
pentru sau in legatura cu serviciile prestate, ~i/sau

(ii) daune, despagubiri, penalitati, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente eventualelor
incalcari ale dreptului de proprietate intelectuala, precum ~i ale obligatiilor sale conform
prevederilor contractului.

21.2 - Prestatorul va despagubi achizitorul in masura in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele
conditii:

(i) despagubirile sa se refere excIusiv la daunele suferite de catre achizitor ca urmare a culpei
prestatorului, stabilitii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

(ii) achizitorul a notificat prestatorul despre primirea unei notificari/cereri cu privire la incidenta
oricareia dintre situatiile prevazute mai sus;

(iii) valoarea despagubirilor a fost stabilita prin titluri executorii emise conform prevederilor
legale/hotarari judecatore~ti definitive, dupa caz.
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21.3 - In cazul in care prestatorul nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate prin contract sau Ie
indeplineste necorespunzator, atunci achizitorul are dreptul de a deduce ca penalitati, 0 suma echivalenta
cu 0 cota procentuala de 0, I% pe zi din pretul contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
21.4 - Raspunderea prestatorului nu opereaza in urmatoarele situatii:

a) datele/informatiile/docurnentele necesare pentru indeplinirea contractului nu sunt puse la
dispozitia prestatorului sau sunt puse la dispozitie cu intarziere;

b) neexecutarea sau executarea in mod necorespunzator a obligatiilor ce revin prestatorului se
datoreaza culpei achizitorului;

c) ~prestatorul se afla in imposibilitatea fortuita de executare a obligatilor contractuale imputate.
21.5 - In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu i~i indeplineste obligatia de plata a facturii in
termenul prevazut la pct.9.2, prestatorul are dreptul de a solicita ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0

cota procentuala de 0,1% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva
a obligatiilor, dar nu mai mult decat valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de
plata.
21.6 - Penalitatile de intarziere datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform
prezentului contract.
21. 7 - In masura in care achizitorul nu efectueaza plata in termenul stabilit la pct.9.2, prestatorul are
dreptul de a rezilia contractul, rara a-i fi afectate drepturile la sumele cuvenite pentru prestarea serviciilor
si la plata unor daune interese, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva,

Art. 22. Riscuri
22.1 - Riscurile achizitorului: prestarea de servicii cu 0 calitate necorespunzatoare, respectiv
nerespectarea termenelor in care asiguratorul are obligatia de a deschide dosarul de dauna si de a efectua
constatarea pagubelor, de rezolvare a dosarului de dauna si eliberarea vehiculului avariat ~i reparat in
unitatea service agreata de producator si de asigurator imediat dupa terminarea reparatiei, in conditiile
unei daune constatate si avizate la asigurator.
In cazul in care prestatorul, din vina sa exclusiva, nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota procentuala de 0, I%
pe zi din pretul contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,
22.2 - Riscurile prestatorului: neachitarea si/sau neachitarea in termenul de maxim 30 zile de la data
primirii facturii in original la sediul achizitorului a sumelor aferente de plata pentru serviciile ce fac
obiectul contractului in cauza, In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu i~i onoreaza obligatiile
in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati,
ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota procentuala de 0, I% din plata neefectuata pentru fiecare zi de
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

Art. 23. Limba contractului
Limba prezentului contract ~i a tuturor comunicarilor scrise va fi limba oficiala a Statului Roman,
respectiv limba romana.

Art. 24. Legea aplicabilii
Legea aplicabila prezentului contract este legea romana, contractul urmand a fi interpretat potrivit acestei
legi.

Art. 25 Solurionarea eventualelor divergenre ~i a litigiilor
25.1 - Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe ~i
negociere amiabila, orice neintelegere sau dispute/divergente care se poate/pot ivi intre ele in cadrul sau
in legatura cu indeplinirea contractului.
25.2 - Daca disputa nu a fost astfel solutionata ~i partile au, in continuare, opinii divergente in legatura
cu sau in indeplinirea contractului, acestea trebuie sa se notifice reciproc ~i in scris, in privinta pozitiei
lor asupra aspectului in disputa precum ~i cu privire la a solutia pe care 0 intrevad pentru rezolvarea ei.
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25.3 - Daca incercarea de solutionare pe cale amiabila esueaza sau daca una dintre parti nu raspunde In
termen de 5 zile la solicitare, oricare din parti are dreptul de a se adresa instantelor de judecata
competente.

Drept pentru care, partile au incheiat prezentul contract azt,
........................................ , in 2 (doua) exemplare.

................................. , in localitatea

ACHIZITOR

)AI ..,

PRESTATOR

S.c. ASIGURAREA ROMANEAScA -
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP

S.A.

MEMBRU DlRECTORA T
.~rgiana NiC~ POPESCUIVANCU

~ ~.,."'"

Sef Serviciu
Andre~R~CU

JItNw
SERVICIUL FINANCIAR CONT ABILlT ATE

Sef Serviciu
COrinaDY-RU

VIZA CFPP
PRIMARIA MUNICIP1ULUIB.UCURE~TI

DIRECTIAGENERALA os POLITIELOCALA $1CONTROL

:~.~~.~~:~:l.!I,~,:j~IOlk~.E.N.~Q.1~~~R;~
Sernnatura.." ,.. '
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