
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
vulcanizare, montare ~i echilibrare anvelope, depozitare anvelope

1. in temeiul art.? alin 5 din Legii nr 98/2016 cu privire la achizitiile publice cu modificarile sl completarile
ulterioare, s-a Tncheiat prezentul contract de prestare de servicii, intra

Dlrectla Generala de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucuresti cu sediul In Bucuresfi,
B-dul Libertatii nr.18, B1.104, sector 5, tel. 021/5391415, fax 021/5391509, cod fiscal 28412052, cont IBAN
R056TREZ24G610304200130X deschis la Trezoreria sector 5, reprezentata prin Director General - d-nul
Daniel Ra~ica, Tncalitate de beneficiar

~i

SC Tire Expert SRL cu sediul ln Bucuresti, sos Pipera nr. 41, sector 2, Tnregistrat la Registrul
Comertului J40/4043/2002, cod fiscal RO 146383954, cont IBAN R006TREZ7005069XXX003646, deschis la
Trezoreria sector 2, reprezentata prin d-nul Draqos Beldica - Director Executiv si lulian Nica - Administrator,
ln calitate de prestator,

2. Definitii
2.1 in prezentul contract urmatoril termeni vor fi mterpretaf astfel:

a. Contract - reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale;
b. Achizitor ~i prestator - par1i1econtractante, asa cum sunt acestea numite ln prezentul contract;
c. Prejul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, ln baza contractului, pentru

Tndeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. Servicii - activitatile a carer prestare face obiectul contractului;
e. Forta majora - un eveniment mai presus de controlul par1ilor, care nu se datoreaza gre~elii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevazut ln momentulTncheierii contractului ~i care face mposibila
executarea si respectiv, Tndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revoluti, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, resfricfii aparute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive, ci enunfiativa. Nu este considerat
for1a majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de
excutare, face extrem de costisitoare executa rea uneia din par1i;

f. Zi - zi calendaristica: an - 365 de zile( se adauqa orice alti termeni pe care par1ile Tnteleg sa Ti
defineasca prin contract)

3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu excepta 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 specitca in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa destasoare servicii de vulcanizare, montare ~i echilibrare anvelope la vehiculele
cu utilizare speciala din dotarea Direcfiei Generale Politiei Locale ~i Control a Municipiului Bucuresti cod CPV
50116500-6 precum ~i servicii de depozitare a acestora cod CPV 63121100-4, conform Anexei nr. 1, ~i ln
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract
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5. Pretul contractului
5.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru Indeplinirea serviciilor de
vulcanizare, montare ~i echilibrare a anvelopelor, serviciilor de depozitare anvelope ~i serviciilor de
schimbare sezoniera a anvelopelor a celor 126 de vehicule cu utilizare specials din dotarea Directei
Generale de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucuresti menfionate In Anexei 2 la preturile unitare din
anexa 1, care face parte integranta din contract.
5.2 Preful serviciilor de depozitare anvelope pentru 0 luna este de 2346,00 lei fara TVAlluna.
5.3 Valoarea totala a serviciilor de depozitare anvelope pentru 7 luni este de 16422,00 lei fara TVA (4,25
lei/anvelopa/luna x 552 anvelope x 7 luni) la care se adauga 3120,18 lei TVA. Rezulta 0 valoare totals de
19542,18 lei cu TVA inclus .
5.4 Pretul serviciilor de vulcanizare (reparare pneuri, inclusiv montare si echilibrare anvelope, Indreptat jenti)
pentru 7 luni este de 5649,00 lei .(40,35 leilserviciu x 140 anvelope) la care se adauqa 1073,31 lei TVA.
Rezulta 0 valoare totala de 6722,31 lei cu TVA inclus. Serviciile vor fi efectuate la solicitarea beneficiarului.
5.5 Pretul serviciilor de schimbare a anvelopelor este de 17912,40 lei fara TVA (35,40 lei x 4 roti x 125 rnasini
+ 35,40 lei x 1 x 6 anvelope x 1 schimb) la care se adauqa 3403,35 lei TVA. Rezulta 0 valoare totals de
21315,75 lei cu TVA inclus.
5.6 Valoarea totala a contractului pentru perioada 01.06.2021 - 31.12.2021 este de 39983,40 lei fara TVA la
care se adauqa 7596,84 lei TVA. Rezulta 0 valoare totala de 47580,24 lei cu TVA inclus.
5.7 In cazul modificarii nurnarului de anvelope depozitate se va lncheia un act aditional
5.8 Preturile unitare din anexa 1 sunt ferme pe durata de valabilitate a contractului.
5.9 Plata se va efectua din articolul bugetar 20.01.30
6. Durata contractu lui

6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile In perioada 01.06.2021 - 31.12.2021
6.2 Contractul intra In vigoare la data semnarii contractului de cafre ambele pa~i;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele parti ~i pana la Indeplinirea
tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit In legislatia apllcabila.
6.4 Beneficarul lsi rezerva dreptul de a prelungi contractul de achizilie publica de produse sau servicii cu
caracter de regularitate, prin act aditional,durata contractului va fi pana la cel mult 30.04.2022, pentru un
nivel suplimentar al valorii acestuia, conditionat de existents resurselor financiare pe anul 2022.
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt :

Anexa 1 - lista tarife
Anexa 2 - tabel vehicule cu utilizare specials
Speciflcatil tehnice

8. Obligatiile prestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si perforrnantele cerute de beneficiar
8.2 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute In contract cu profesionalism ~i promtitudine
8.3 Prestatorul I~i asuma cennta beneficiarului de prioritate pentru a remedia In cel mai scurt timp
defecfiunile aparute la vehiculele cu utilizare speciala din dotarea autoritati contractante datorita specificului
operativ de ordine publica.
8.4 Prestatorul se obliqa sa depoziteze In conditii optime anvelopele beneficiarului dupa realizarea flecarui
schimb
8.5 Prestatorul va pune la dispozfta beneficiarului platforma web cu care se pot vedea In timp real siluatla
schimburilor sezoniere precum ~i situafia anvelopelor depozitate.
8.6 Prestatorul inventarieaza anvelopele depozitate la sfarsltu: fiecarui sezon ~i va transmite catre beneficiar
situatia acestora
8.7 Prestatorul va efectua pentru beneficiar un schimb sezonier .
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B.B Prestatorul se obliga sa factureze lunar serviciile de depozitare anvelope.

9. Obligaliile beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca preful serviciilor cafre prestator In termen de 30 zile de la data
Inregistrarii facturii la registratura institutiei Insotita de procesul verbal de recepfie semnat de ambele parti
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozjia prestatorului orice facilitati ~i informatii pe care Ie considea
necesare Indeplinirii contractu lui.

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabi/a a obligatiilor
10.1 In cazul ln 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 0,1%
pe zi din valoarea obligatiilor neandepllnite sau Indeplinite cu lntarziere.
10.2 In cazul in care beneficiarul din vina sa exclusive nu onoreaza facturile In termen, atunci prestatorul
are dreptul de a solicita, ca penalitati, 0 surna echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
10.3 Nerespectarea obliqafiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre par], In mod culpabil
~i repetat, da dreptul par1ii 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 oricanc la contract, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensate, daca acesta din urrna da faliment, cu condita ca aceasta anulare sa
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acfiune sau despaqubire pentru prestator. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract lndeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractu lui.

Clauze specifice

11. Receptie !?iverificari
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile contractu lui.
11.2 Verificarile vor fi facute de catre beneficiar prin reprezentantul sau, In conformitate cu prevederile din
prezentul contract. Procesul verbal de recepfie a serviciilor prestate va fi semnat de beneficiar si prestator.

" 12. Incepere, sistare, intarziere, finalizare, reziliere
12.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarii contractului.
12.2 In cazul ln care prestatorul sufera intarzieri ~i suporta costuri suplimentare, datorate In exclusivitate
beneficiarului par1ilevor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, ~i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la prejul contractului.
12.3 In cazul ln care:
a) orice motive de lntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circurnstante neobisnulte susceptibile de a surveni, altfel decat prin lncalcarea contractului de catre
prestator, Indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei
faze a acestora, atunci par1ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un act
aditional.
12.4 Daca pe parcursullndeplinirii contractu lui, 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 par1ilor, prin act aditional.
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12.5 In afara cazului Tn care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
lntarziere TnTndeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalita] prestatorului, conform
art.10.1.

13. incetarea contractului
13.1 Prezentul contract lnceteaza ln urrnatoarele situafii:

a) prin executa rea de cafre ambele parti a tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract ~i
legislatiei aplicabile.

b) prin acordul partllor, consemnat Tnscris.
c) prin reziliere, ln cazul Tn care una din parti nu lsi executa sau executa necorespunzator obligatiile

contractuale.
13.2 In sinrafla rezilierii totalerpartale din cauza neexecutarii'executarii partale de catre prestator a
obligatiilor contractuale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala, Tn
cuantum egaI cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
13.3 In situafla ln care executarea partiala a obligatiilor contractuale face imposlblla realizarea obiectului
contractu lui ln integralitatea sa, chiar daca a fost recepfionata 0 parte din contract conform dispozifiilor
legale, prestatorul va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala, ln cuantum egal cu
Tntreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin contract.
13.4 Nerespectarea In mod repetat de cafre 0 parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita prin notificarile
scrise ~i transmise de celalata parte, notilicari care vor face referire la neTndeplinirea obligatiei respective,
precum si la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari privind neTndeplinirea obliqafiilor, pe care
cealalta parte este obligata sa Ie presteze Tntermen de maxim 5 zile de la data primirii notiflcarii,
13.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obliqadilor deja scadente Tntre partile
contractante.
13.6 Partile sunt de drept Tnlntarziere prin simplul fapt al nerespetaril clauzelor prezentului contract.
13.7 Achizitorul T~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I de servicii, ln cel mult 15 zile de la
apariiia unor circurnstante care nu au putut fi prevazute la data Tncheierii contractului, sub condilia notificarii
prestatorului cu cel putin 3 zile Tnainte de momentul rezilierii.

14. Amendamente
14.1 Partile contractante au dreptul, pe durata Tndeplinirii contractu lui, de a conveni modificarea clauzelor
contractu lui, prin act adltional cu excepfia art. 5.B.

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 Tn cazul cesionarii sau Tn caz de cesiune atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni pentru
Tncheierea unui act aditionalla contract.
15.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obligatiile nascute ramanand Tn 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 obligatii
asumate prin contract.

16. Forta majora
16.1 FOrta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
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16.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta acfioneaza
16.3 Indeplinirea contractu lui va fi suspendata in perioada de actune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparifla acesteia.
16.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i in
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasun care Ii stau la dlspozite in vederea lirnitarll
conseclntelor.
16.5 Daca forta majora actoneaza sau se estimeaza ca va actona 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 pretinda 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 cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane
implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtnute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat acela de a-~i indeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarel informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractu lui se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor intormatil necesare in vederea indeplinirii contractului.
17.2. 0 parte contractanta va fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a) mformana este cunoscuta partii contractante lnainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
confractanta ; sau
b) intormana a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvalulre: sau
c) partea confractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie inforrnatia,

18. Solution area litigiilor
18.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice nelnteleqere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractu lui.
18.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative beneficiarul ~i prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta confractaala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutoneze de
cane instantele judecatore~ti competente

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

20. Comunicari
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
primirii comunicarii

21. Legea ap/icabi/a contractulu;
21.1 Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.
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Partile au lnteles sa lncheie prezentul contract Tndoua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
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PRESTATOR
SC TIRE EXPERT SRL

DIRECTOR EXECUTIV~.... .Droqos Beldica ,
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ADMINISTRATOR
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lulian Nica
TIRE
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Lista preturi unitare

Anexa 1

PRESTATOR
SC TIRE EXPERTSRL A
DIRECTOREXECUTIV

Droqos Beldica '. . .'. i. tl
- ~-f. V'? -;

IS' ,00: ¢-' -;
~t? t?)' .:

ADMINISTRATOR /0 Z
lulian Nica

Nr crt, Denumire prestarl servicii Pret unitar fara TVA
1 Schimb sezonier 35,40 lei/anvelopa
2 Depozitare anvelope 4,25 lei/anvelopalluna
3 Servicii de vulcanizare 40,35lei/serviciu

SERVICIUL ACHIZITII, INVESTI ,II,
DERULARE CONTRACTE

$ef Serviciu
Anw;cu

SERVICIU FINANCIAR~TABILITATESe:SeiU
co;;n~, ,[lru
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