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CONTRACT DE PRESTARE SE-kvlcn lL:::_'~_ll~- .. _:(i 2J'd J
SERVICII DE DEZINFECTIE PRIN TRA TAMENT TERMONEBULIZARE

in temeiul art.7 alin. (5) din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile ~l

completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestare servicii, intre

DIRECTIA GENERAL A DE POLITIE LOCALA ~I CONTROL A MUNICIPIULUI
BUCURE~TI cu sediul in Bucuresti, B-dul Libertatii nr 18, Bl 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax
02115391509, cod fiscal 28412052, avand contul lBAN R056TREZ24G610304200130X deschis la
Trezoreria sector 5, Bucuresti, reprezentata prin domnul Daniel RA~ICA - Director General, in calitate
de beneficiar

si

S.C. COMPANIA MUNICIPALA. ECO IGENIZARE BUCURE~TI S.A, avand sediul in
Bucuresti, Aleea Buchetului nr.l 0-12, sector 3, telefonlfax 0371168817/03728942288, nr. de inregistrare
la RC. J40/9894/2017, cod unic de inregistrare 37804055, avand contul IBAN
R079TREZ7035069XXXOI9897, deschis la Trezoreria sector 3, reprezentata prin domnul Bogdan
PASCU - Administrator Special, in cali tate de prestator

1. Defini/;;
1.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract si toate anexele sale.
b. beneficiar $;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 integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a carer prestare face obiectul contractului;
e. produse -:-€chipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexalanexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le fumiza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul lncheierii 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 exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, rara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
g. z; - zi calendaristica; an - 365 de zile.
2. Interpretare
2.1. 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.
2.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.
3. Obiectul contractului

Prestatorul se obliga sa execute SERVICII DE DEZINFECTIE PRIN TRATAMENT
TERMONEBULIZARE pentru toate sediile si autovehiculele Directiei Generale de Politie Locala ~i
Control a Municipiului Bucuresti, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, servicii
care constau in: dezinfectarea suprafetelor, materialelor, echipamentelor si mobilierului, a peretilor,
podelelor si solului din amplasamente private, pub lice si industriale ~idin alte amplasamente destinate
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activitatilor profesionale, cu exceptia domeniului medical trebuie sa aiba ca efect: dezinfectie bactericida,
dezinfectie levuricida, dezinfectie virulicida generala, dezinfectie virulicida in conditii de infectare cu
Human Coronavirus.

4. Pretul contractului
4.1. Pretul serviciilor conform ofertei din SICAP a operatorului economic pentru servicii de dezinfectie
prin tratament termonebulizare pentru toate sediile este de 0,15 lei/mp rara TVA si pentru servicii de
dezinfectie prin tratament termonebulizare pentru autovehicule este de 6,00 lei lautovehicul, fara TVA.
4.2.1 Valoarea totala pentru perioada 14.10.2021-31.12.2021 pentru servicii de dezinfectie prin tratament
termonebulizare pentru (18 tratamente x 2.318 mp) 41.724 mp este de 6.258,60 lei la care se adauga TVA
de 1.189,13 lei, rezulta 0 valoare totala de 7.447,73 lei cu TVA indus.
4.2.2 Valoarea totala pentru perioada 14.10.2021-31.12.2021 pentru servicii de dezinfectie prin tratament
termonebulizare pentru (10 tratamente x 100 autovehicule) 1.000 tratamente este de 6.000,00 lei la care
se adauga TVA de 1.140,00 lei, rezulta 0 valoare totala de 7.140,00 lei cu TVA indus
4.2.3 Valoarea totala a contractului pentru perioada 14.10.2021-31.12.2021 este de 12.258,60 lei la care
se adauga TVA de 2.329,13 lei. Rezulta 0 valoare total a de 14.587,73 lei cu TVA inclus.
4.3. Pretul convenit este ferm si ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului.
4.4. Plata se va efectua din articolul bugetar 20. 14

5. Durata contractului
5.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in perioada 14.10.2021 - 31.12.2021.
5.2. Contractul intra in vigoare la data semnarii contractului de catre ambele parti
5.3. Durata contractului este de la semnarea contractu lui de catre ambele parti si pana la indeplinirea
tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in legislatia aplicabila,
5.4. Beneficarul i~i rezerva dreptul de a prelungi contractul de achizitie publica de servicii cu caracter de
regularitate, prin act aditional, durata contractu lui va fi pana la eel mult 30.04.2022, pentru un nivel
suplimentar al valorii acestuia, conditionat de existenta resurselor financiare pe anu12022.

6. Executarea contractului
6.1 Executarea contractu lui se va efectua de catre prestator pe perioada contractata, conform ofertei sale,
care face parte integranta din contract ~i cerintelor beneficiarului, in termenele stabilite in prezentul
contract.
6.2 Termenul de prestare a serviciilor este de maxim 3 zile de la emiterea comenzii ferme.

7.Documentele contractului
7.1. Documentele prezentului contract sunt:

(i) Specificatii tehnice Anexa nr. 1 la contract;
(ii) Oferta din SICAP a operatorului economic nr. 51.074/12.10.2021; nr.51.075112.10.2021;

7.2. In cazul oricarei contradictii intre documentele prevazute la pct.7.1., prevederile acestora vor fi
aplic~te 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.

8. Obliga/iileprestatorului
8.1. Prestatorul se obliga sa presteze "Servicii de dezinfectie prin tratament termonebulizare pentru toate
sediile si autovehicule Directiei Generale de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucuresti" de la data
mentionata la pet, 5.1 din contract si in conformitate cu specificatiile tehnice (Anexa nr I la contract).
8.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute in contract, cu profesionalismul si promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, respectiv, cu cerintele din
specificatiile tehnice ce face parte integranta din prezentul contract.
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8.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodata este raspunzator atat de
conformitatea ~i legalitatea tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea
personalului folosit pe toata durata prezentului contract.
8.4. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare convenit, este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea
personalului folosit pe toata durata contractului, in conformitate cu conditiile stabilite in specificatiile
tehnice si in propunerea tehnica a Prestatorului semnatar al contractu lui.
8.5. Pe durata derularii prezentului contract Prestatorul are obligatia de a informa Achizitorul despre
aparitia situatiilor de conflict de interese si de a lua toate masurile legale pentru inlaturarea lor.
8.6. Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite
pentru sau in legatura cu serviciile prestate si,
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei in care acestea sunt generate
de respectarea clauzelor contractului.
8.7. Prestatorul se obliga sa factureze serviciile prestate si contravaloarea acestora si sa transrnita factura
fiscala.

• 9. Obligalii[eprincipale ale benejiciarului
9.1. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile de la inregistrarea
facturii la beneficiar, insotita de procesul verbal de receptie a serviciului prestat, semnat de ambele parti,
9.2. Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati, echipamente si informatii pe
care le considera prestatorul ca fiind necesare indeplinirii contractului.

•

10. Sanctiuni pentru nelndeplinirea culpabilii a obligaliilor
10.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, 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, I% pe zi din valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu intarziere,
10.2. In cazul in care beneficiarul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in termen, atunci
prestatorul are dreptul de a solicita, 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 contractu I de drept reziliat si 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, tara 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 presta tor. in acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

II. Receplie $i verificiiri
11.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile contractului.
11.2. Verificarile vor fi tacute de catre beneficiar prin reprezentantul sau, in conformitate cu prevederile
prezentului contract. Beneficiarul are obliga!ia de a notifica in scris prestatorului, identitatea persoanei
imputemicite pentru acest scop

12. incepere, jinalizare, intiirzieri, sistare
12.1. Prestatorul are obligatia de a Incepe prestarea serviciilor la data semnarii contractului.
12.2. In afara cazului In care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de executie, orice
Intarziere In Indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului,
conform art. 10.1., partile vor stabili de comun acord:
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a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

12.3. In cazul in care:
a) orice motiv de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel dedit 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 si vor semna un act
aditional,
12.4. Daca 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,
12.5. In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de executie, orice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului, conform
art. 10.1.

13. incetarea contractului
13.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoare e situatii:

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

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

contractuale.
13.2. In situatia rezilierii totale/partiale din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre prestator a
obligatiilor contractuale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala, in
cuant~m egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
13.3. In situatia in care executarea partiala a obligatiilor contractuale face imposiblia realizarea obiectului
contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionata 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 contractuale va fi dovedita prin
notificarile scrise si transmise de celalata parte, notificari care vor face referire la neindeplinirea obligatiei
respective, precum eyila 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.
13.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contract ante .
13.6. Partite sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespetarii clauzelor prezentului contract.
13.7. Beneficiarul ieyirezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in eel mult 15 zile de
la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub conditia
notificarii prestatorului cu eel putin 3 zile inainte de momentul rezilierii.

14. Amendamente
Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional cu exceptia art.4.3.

15. Cesiunea
15.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, rara
sa obtina, in prealabil, acordul scris al beneficiarului.
15.2. In cazul cesionarii sau in cazul de cesiune, atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni pentru
incheierea unui act aditional la contract.
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15.3. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul. scris a~
beneficiarului, obligatiile nascute ramanand In sarcina partilor 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 majorli
16.1. 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. 1.351 din Codul
civil.
16.2. Forta majora si cazul fortuit trebuie dovedite.
16.3. Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit are obligatia sa 0 aduca la cunostinta celeilalte
patti, In scris, de indata ce s-a produs evenimentul.
16.4. 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.
16.5. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar rara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
16.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 15 zile, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent,
rara 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 accesati in procesele de
derulare a prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile si 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 si se va extinde
numai asupra ace lor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
17.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a) informatia 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. Solu/ionarea litigiilor
18.1. Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre parti In cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
18.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu reu~esc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatore~ti competente
19. Limba care guverneazli contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.
20. Comunicliri
20.1. Orice comunicare intre parti, 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 parti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
pnmml comunicarii.
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21. Legea aplicabilii contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR PRESTATOR

DIRECTIA GENERAL..\.DE fOLlIIE LOCAL..\.
~I CONTROL AMUNI%iJjt\'Jrj~uRE~TI

/
'{Y ~..' .. \
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S.C. COMPANIA MUNICIPAL"\'
ECO IGENIZARE BUCURESTI SA

ADMINISTRATOR SPECIAL

BOgdan~U

DIRECTIA ECONOMIC';'
DIRECTOR EXECUTIV

CONTABIL :~l",
Victoria71r .

IUL CONTENCIOS, LEGALITATE ACTE
~I INDRUMA E JURIDICA

~ef
Claudiu :7)1=~D::-::R::-;U-;--

SERVICIUL COMERCIAL

SERVICIUL ACHIZITII, INVESTITII, DERULARE
CONTRACTE
Sef Serviciu

AndrR~RICU

_\Lili~
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILIT ATE

Sef Servici u
COrinarRU

VIZA CFPP
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ANEXA NR. 11a contractul nr. 220/14.10.2021
Specificatii tehnice minimale privind dezinfectia prin nebulizare incaperi

si autovehicule
Tratamentele de dezinfectie in scopul decontaminarii aerului din incaperi si a suprafetelor vor fi

efectuate saptamanal ( minim 4 tratamente pe luna) pe baza unui program stabilit intre prestator si
beneficiar.

Tratamentele vor fi aplicate in locatiile institutiei avand urmatoarele suprafete:
Sediul din bulevardul Libertatii nr. 18 cu suprafata de 1150mp
Sediul din Aleea Suter nr. 21 cu suprafata de 250mp
Sediul din Strada Sepcari cu suprafata de 120mp
Sediul din Sos Bucuresti Ploiesti nr 8 cu suprafata de 48mp
Sediul din Regina Elisabeta nr 16 cu suprafata de 750mp

Autovehiculele ce vor fi supuse tratamentelor sunt autoturisme Dacia Logan, Dacia Duster, Dacia
Logan MCV sau similare si 3 auto Renault Master. Numarul total maxim de autovehicule ce vor necesita
tratamente de dezinfectie este 100. Nu toate autovehiculele vor fi tratate in acelasi timp.

Tratamentul aplicat autovehiculelor se va efectua saptamanal ( maxim 4 tratamente pe luna) pe baza unui
program stabilit de comun acord intre prestator si beneficiar. Autovehiculele vor fi parcate la sediile de care
apartin sau alta locatie agreata de ambele parti.

Substanta utilizata pentru nebulizare trebuie sa fie dezinfectant pentru suprafete, materiale,
echipamente si mobilier din amplasamente private, publice si industriale cu exceptia domeniului medical
sau dezinfectante si produse biocide generale sau dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicarii
directe la oameni sau animale.

Dezinfectarea suprafetelor, materialelor, echipamentelor si mobilierului, a peretilor, podelelor ~i
solului din amplasamente private, publice si industriale ~i din alte amplasamente destinate activitatilor
profesionale, cu exceptia domeniului medical trebuie sa aiba ca efect:

Dezinfectie bactericida
Dezinfectie levuricida
Dezinfectie virulicida generala
Dezinfectie virulicida in conditii de infectare cu Human Coronavirus
Produsele utilizate pentru tratamente trebuie sa fie omologate, avizate de catre Ministerul Sanatatii,

cu spectru larg antimicrobian, fungicide si virucid.
Vor fi folosite dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicarii directe la oameni sau animale

cu cornpozitie speciala, sinergica, care asigura un spectru larg antimicrobian avand actiune bactericida,
levuricida si virulicida generala, testata fata de Poliovirus type 1, Adenovirus type 5, Murine Norovirus si
Human Corona virus .

Produsele trebuie sa fie confirmate ca avand efect pentru activitate bactericida, levuricida si
virulicida.

Suplimentar, produsele sa fi fost testate pentru Human Coronavirus.
Metoda de aplicare: prin pulverizare si/sau nebulizare in incaperi si pe suprafete
Prestatorul trebuie sa fie certificat si sa detina autorizatie pentru efectuarea acestor tratamente de

la institutiile abilitate ( PMB, DSP, DSVA, etc)
Produsul va fi manipulat numai de catre persoanele autorizate, conform instructiunilor

producatorului.
Se vor respecta rnasurile impuse prin instructiunile pentru evitarea pericolelor si de securitate de

pe eticheta produsului si din prospect.
Valabilitatea produselor folosite sa fie in termenul de garantie.
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