
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
DE CONSTATARE, VERIFICARE ~I REPARARE

STATII DE EMISIE RECEPTIE

1. In temeiul art 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu modofocarile si
completarile ulterioare, s-a incheiat urmatorul contract de prestari servicii, intre

Directia Generala de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucuresti cu sediul
in Bucuresti, B-dul Libertatii nr 18, Bl 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 02115391509
cod fiscal 28412052, avand contul IBAN R056TREZ24G61 0200 l30X deschis la Trezoreria
sector 5, Bucuresti, reprezentata prin domnul Daniel Rasica - Director General, in calitate
de beneficiar

• ~i

•

Centrul pentru Servicii de Radiocomunicatii SRL (CSR), avand sediul in
Bucuresti, B-dul Poligrafiei, nr.3A, et 1, sector 1, telefon 021/3116850, Fax 02113116853,
nr. de inregistrare la R.C.J4017237119942016, cod fiscal R05573351, avand contul IBAN
RO14TREZ7005069XXXOO1659 deschis la Trezorerie sector 1, reprezentata prin domnul
Stefan-Catalin -Radu Cal in - Administrator, in calitate de prestator

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract si toate anexele sale;
b. beneficiar $i prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pre lui contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integral a ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a carer prestare face obiectul contractului;
e.forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, 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 exhaustiva ci
enuntiativa, Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,
lara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;
f. cazul fortuit - un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre eel care ar
fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
g. penalitate contractualii - despagubirea stabilita in contract, platibila de catre una dintre
partile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire, indeplinire
necorespunzatoare sau cu intarziere, a obligatiilor din contract (majorari de intarziere ~i/sau
daune-interese );
h. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.



3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural 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. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa execute servicii de constatare, verificare si reparare statii de
emisie receptie cod CPV 50330000-7, inlocuire piese de schimb (suma provision) cod CPV
32350000-1, la toate modelele de statii de emisie receptie din cadrul DGPLCMB ( MTH
800, MTM 800, MTP 3250, ST 7000), in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.• 5. PreJulcontractului
5.1 Pretul serviciilor de constatare, verificare si reparare statii de emisie receptie/ora de
manopera conform ofertei operatorului economic este de 47,50 lei/ora manop era lara TVA.
Pentru 0 cantitate de maxim 100 ore, rezulta 0 valoare totala de 4.750,00 lei lara TVA.
5.2 Valoare piese schimb (suma provision) este de 10.000,00 lei lara TVA.
5.3 Valoarea total a maxima a contractului pana la data de 31.12.2022 este de 14.750,00 lei
la care se adauga 2.802,50 lei TVA. Rezulta 0 valoare total a de 17.552,50 lei eu TVA
inclus.
5.4 Pretul convenit este ferm si ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului.
5.5 Plata se va efectua din articolele bugetare 20.01.30 si 20.01.06.

•
6.Durata contractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile mai sus amintite de la data de 19.04.2022
pana la data de 31.12.2022.
6.2 Contractul intra in vigoare la data semnarii contractului de catre ambele parti;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele parti si pana la
indeplinirea tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului contract, astfel cum este
definit in Iegislatia aplicabila,
6.4 Beneficarul i~i rezerva dreptul de a prelungi contractul de achizitie publica de produse
sau servicii cu caracter de regularitate, prin act aditional,durata contractului va fi pana la eel
mult 30.04.2023, pentru un nivel suplimentar al valorii acestuia, conditionat de existenta
resurselor financiare pe anul 2023.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada contractata conform
ofertei transmise care face parte integranta din contract ~1 cerintelor beneficiarului in
termenele stabilite in prezentul contract.
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8. Documentele contractului
8.1. Documentele prezentului contract sunt:

(i) Specificatiile tehnice nr. 11916116.03.2022;
(ii) Propunerea tehnica nr. 17120115.04.2022;
(iii)Propunerea financiara nr. 17120/15.04.2022;

9. Obligatiile prestatorului
9.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si perforrnantele prevazute in contract.
9.2 Prestatorul se obliga sa execute servicii de reparatii si intretinere la toate modelele de statii din
dotarea beneficiarului.
9.3 Prestatorul se obliga sa execute servicii de intretinere, up-gradare software
9.4 Prestatorul se obliga sa execute servicii de intretinere hardware
9.5 Prestatorul se obliga sa execute servicii de reparatii si inlocuire piese de schimb
9.6 Prestatorul se obliga sa ridice statiile ce urmeaza a fi reparate in maxim 48 de ore de la
solicitarea beneficiarului.
9.7 Prestatorul se obliga sa execute serviciile de reparatii In maxim 72 ore, cu exceptia celor care
necesita comanda unor piese mai putin uzuale. ~
9.8 Prestatorul se obliga sa efectueze serviciile de constatare a efentualelor defectiuni gratuit. In
urma constatarilor si a devizului antecalcul, In functie din valoarea din deviz, se va da sau nu
acceptul reparatiei,
9.9 Prestatorul se obliga sa efectueze revizie anuala atat pe partea de software cat si pe partea de
hardware, numai la solicitarea beneficiarului, daca va fi nevoie.
9.10 Garantia oferita de catre prestator atat pentru manopera cat si pentru piesele de schimb
inlocuite este de 12 luni. Piesele inlocuite 'in timpul perioadei de garantie care le inlocuiesc pe cele
defecte beneficiaza de 0 noua perioada de garantie care decurge de la data inlocuirii,
9.11 PrestatoruJ se obliga sa factureze piesele necuprinse 'in lista furnizorului la un pret majorat cu
maxim 5% fata de pretul de achizitie dovedit cu copia facturii de achizitie,

10. Obligatiile beneficiarului
10.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile de la inregistrarea
facturii de catre beneficiar si dupa semnarea de ambele parti a procesului verbal de receptie a
serviciului.
10.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati, echipamente ~1

informatii pe care Ie considera prestatorul ca fiind necesare indeplinirii contractului.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita prestatorului ca penal itati, 0 suma
echivalenta cu 0, I% pe zi din valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu intarziere.
11.2 In cazul in care achizitorul din vina sa exclusiva 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,
11.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil ~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractu I de drept reziliat ~i de a pretinde
plata de daune-interese prin notificarea celeilalte parti cu cinci ziJe lucratoare inainte de incetare.
11.4 Achizitorul 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
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. , ~
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Clauze specijice

12. Receptie $i verificiiri
12.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile contractului si in concordanta cu oferta tehnica si
financiara.
12.2 Verificarile vor fi facute de catre beneficiar prin reprezentantul sau, in conformitate cu
prevederile prezentului contract si care vor semna procesul verbal de receptie a serviciilor de
mentenanta.

13. Incepere.finaltzare, tntiirzieri, sistare
13.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarii contractului.
13.2 In afara cazului in care prestatorul sufera intarzieri si suporta costuri suplimentare,
datorate in exclusivitate beneficiarului partile vor stabili de comun acord:

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

contractul ui.
13.3 In cazul in care:

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circumstante neobisnuite 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 si vor semna un act aditional.
13.4 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,
13.5 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. 11.1

14. [ncetarea contractului
14.1 Prezentul contract inceteaza in urmatoare e situatii:

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

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

obligatiile contractuale.
14.2 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
clauz~ penala, in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
14.3 In situatia in care executarea partiala a obligatiilor contractuale face imposiblia
realizarea obiectului contractu lui in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionata 0 parte
din contract conform dispozitiilor legale, prestatorul va datora beneficiarului daune interese
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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 si transmise de celalata parte, notificari care vor face referire la
neindeplinirea obligatiei respective, precum si 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 intarziere prin simplul fapt al nerespetarii clauzelor prezentului
contract.
14.7 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in eel
mult 15 zile de la aparitia unor circum stante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului, sub conditia notificarii prestatorului cu eel putin 3 zile inainte de momentul
rezilierii.

15.Amendamente
15.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a convem
modificarea clauzelor contractului, prin act additional, cu exceptia art. 5.4.

16. Cesiunea
16.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, lara sa obtina, in prealabil, acordul scris al beneficiarului.
16.2 in cazul cesionarii sau in cazul de cesiune atat prestatorul cat si beneficiarul vor
conveni pentru incheierea unui act aditionalla contract.
16.3 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 si asumate initial.
16.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin contract.

17. Forta majora ~icazulfortuit
17.1 - 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.
17.2 - Forta majora si cazul fortuit trebuie dovedite.
17.3 - 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.
17.4 - 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.
17.5 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
lara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana Ia aparitia acesteia.
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17.6 - 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, lara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

•

18. Caracterul confidential al contractului
18.1 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 dedit 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 acelor informatii necesare in vederea
indeplinirii contractului.
18.2.0 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;
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire;
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
18.3 Obligatiile de confidentialitate mai sus mentionate vor fi nelimitate in timp.

19. Solutionarea litigiilor
19.1 Achizitorul si 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.
19.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresti competente.

• 20. Limba care guverneaza contractul
20.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana,

21. Comuniciiri
21.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
21.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, posta, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

22. Legea aplicabilii contractului
22.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru
fiecareparte.

AUTORITATEA CONTRACTANTA PRESTATOR
DIRECTIA GENERALA DE~LQJE LOCALA ~I CENTRUL PENTRUSERVICII

CONTROL AMUNIC~ULUI BlJ,CURE~TI DE RADIOCOMUNICATII
DIRECTOR Gt' AAL \ ADMINISTAAJQR

Ra~ ~ I+~_ _ ': Stefan- Catali.~.,.,,~Rad'ui:afin-',
, _, • J . :' 1

,::, '0' "-: ~ .:'/ ,~~A,'i~"-
C;; - I ior (.-, I

DIRECTIA CONT~ ~~TURA ~I LOGISTICA
DIRECTO ~

MANAGER DE PROIECT

Marius FI ira
SERVICIUL CONTENCIOS

LEGALITATE ACTE ~I iNDRUMARE JURIDICA
(C-..Si-t·e J~vv-:ckrc , ,
;J&<~d.,,- d'a-c!t'4

-=;(#->'= J
SERVICIUL ACHIZITII, INVESTITII,

DERULARE CONTRACTE
~efServiciu

Andreea PricuIt
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

~efS=
Corina~mitru
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