
CONTRACT DE PREST ARE SERVICII
DE CUM TENIE ZILNICA

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 Politte Locala ~i Control a Municipiului Bucuresti cu sediul in
Bucuresti, B-dul Libertatii nr.18, BI.I04, sector 5, telefon 02115391415, fax 02115391509, cod fiscal
28412052, avand contul IBAN R056TREZ24G61 0304200 130X deschis la Trezoreria sector 5,
Bucuresti, reprezentata prin domnul Daniel Rasica - Director General, in calitate de beneficiar

• si

SC IDEAL INVEST SERV SRL, cu sediul social in localitatea Bufteajud. Ilfov, str. Bucuresti
Targoviste nr.51, telefon 0722.176.915; e-mail: idealinvest20 1Mi)yahoo.com avand cod unic de
inregistrare R036274988, nr.de inregistrare in registrul comertului J23/2767/2016 cont
R045TREZ4225069XXXOO 1944 deschis la Trezoreria Buftea, reprezentata prin Calin Cristina -
Administrator in calitate de Prestator, pe de alta parte

•

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract si toate anexele sale;
b. beneficiar#prestator - partite 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.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, Tara 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 ~i 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 si/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. Obiectulcontractului
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de curatenie zilnica la toate sediile Directiei Generale de
Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti cod CPV 90910000-9 in conformitate cu
specificatiile tehnice si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Sediile achizitorului unde vor fi prestate aceste servicii sunt situate in Bucuresti, dupa cum
urmeaza:

• Sediul din B-dul Libertatii nr 18 bl 104 sector 5 suprafata pentru care trebuie efectuata curatenia
este de 950 mp ( subsol + parter + mezanin + scari aferente);
Suprafata de 950 mp se compune din:
-gresie si mozaic 380 mp
-parchet 320 mp
-mocheta 210 mp
-linoleum 40 mp
in aceasta locatie sunt 12 cabine WC, 32 incaperi birouri mobilate si activeaza cca 100 salariati.

Sediul din Aleea Suter nr 21 sector 4 suprafata pentru care trebuie efectuata curatenia este de 250
mp ( subsol + parter + etaj+ scari) si se compune din:
-parchet 194 mp
-gresie limp
-linoleum 45 mp
In aceasta locatie sunt 3 cabine WC, 9 incaperi birouri mobilate, activeaza cca 25 salariati permanenti
si cca 50 salariati la schimbarea turelor.

• Sediul din strada Sepcari nr 22 sector 3 suprafata pentru care trebuie efectuata curatenia este de 100
mp (subsol + parter + scara) si se compune din:
-linoleum 65 mp
-gresie 35 mp
in aceasta locatie sunt 2 cabine WC, 2 incaperi birouri, 1 incapere vestiar, activeaza 10 salariati
permanenti si cca 45 salariati la schimbarea turelor.

Sediul din b-dul Regina Elisabeta nr 16 sector 3/ Edgar Quinet nr 8 sector 1, suprafata pentru care
trebuie efectuata curatenia este de 600 mp (et 3+et 4+et 6 + holuri acces) si se compune din:
-gresie 50 mp
-linoleum 50 mp
-parchet 500 mp
in aceasta locatie sunt 8 cabine WC, 24 incaperi birouri mobilate si activeaza cca 81 salariati.
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•

•

Sediul din b-dul Regina Elisabeta nr 42 sector 5 suprafata pentru care trebuie efectuata curatenia
este de 80 mp (subsol + scara) si se compune din:
-gresie 60 mp
-linoleum 20 mp
in aceasta locatie sunt 2 cabine WC, 4 incaperi birouri si activeaza cca 20 angajati.

Operatiunile zilnice de curatenie in toate locatiile mentionate se vor efectua cu materialele
beneficiarului si se vor derula astfel incat sa nu afecteze programul de lucru al personalului
beneficiarului.

4.3. Suprafata total a pentru care se solicita prestarea acestor servicii este de 1.980 mp.
4.4. Serviciile de curatenie se vor presta conform cerintelor prevazute in specificatiile tehnice.

5. PreJulcontractului
5.1 Pretul serviciilor de curatenie zilnica pentru 1.980 mp este de 3,79 lei/mp TaraTVA rezultand 0

valoare total a de 7.504,20 lei TaraTVA/luna, conform ofertei operatorului economic.
5.2 Valoarea total a a contractului pentru 9luni in perioada 01.04.2022 - 31.12.2022 este de 67.537,80
lei TaraTVA la care se adauga TVA 12.832,18 lei. Rezulta 0 valoare total a de 80.369,98 lei cu TVA
inclus.
5.3 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului.
5.4. Documentele care vor sta la baza platilor serviciilor sunt facturile emise de prestator, insotite de
procese-verbale de receptie cantitativa si calitativa. in situatia identificarii de servicii neefectuate,
conform contractului, factura Iunara va fi diminuata cu valoarea pretatiei neefectuate, prevazuta in
procesul-verbal de receptie
5.5 Plata se va efectua din articolul bugetar 20.01.30

6. Duratacontractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in perioada 01.04.2022 - 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 legislatia
aplicabila.
6.4 Perioada de valabilitate a contractului, pentru serviciile de curatenie care fac obiectul prezentului
contract poate fi prelungita, dupa data de 31.12.2022, cu eel mult 4 luni, pana la 30.04.2023, prin act
aditional, in conditiile in care vor exista resurse financiare alocate cu aceasta destinatie.

7. Documentele contractu lui
7.1 - specificatii tehnice

- oferta financiara
- lista cu personalul autorizat din partea prestatorului sa presteze serviciile de curatenie la sediile

beneficiarului

8. Operatiunile de curatenie zilnica

8.1 Operatiunile de curatenie zilnica includ urmatoarele operatiuni
Serviciile ce trebuie asigurate de prestator pentru curatenia zilnica constau in:
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-aspirarea tuturor suprafetelor (gresie, parchet, linoleum, mocheta);
-spalarea tuturor suprafetelor (gresie, parchet, linoleum);
-spalarea holurilor si a scarilor interioare;
-curatarea, spalarea si dezinfectarea grupurilor sanitare si a oficiilor;
-aerisirea incaperilor;
-aspirarea panzelor de paianjen de pe pereti si tavane (cand este cazul);
-stergerea prafului de pe mobilier (birouri, comode, frigidere, canapele,etc);
-golirea cosurilor de gunoi si hartie din birouri;
-colectarea, sortarea si depozitarea selectiva a gunoiului ( hartie, sticla, plastic, deseuri

menajere);
-spalarea usilor de la intrarea in sedii;
-golirea scrumierelor exterioare;
-dezinfectarea ghiseelor de la registratura;
-dezinfectarea receptiilor de la ofiterul de serviciu;
-dezinfectarea intrerupatoarelor de iluminat ( in perioada pandemiei);
-dezinfectarea manerelor de la usi ( in perioada pandemiei);
-dezinfectarea balustradelor interioare ( in perioada pandemiei)

Prestatorul va asigura un numar de minim 3 agenti de curatenie repartizati astfel Incat sa
acopere toate locatiile DGPLCMB cu incadrarea in urmatoarele intervale orare:

- in sediul din B-dul Libertatii nr 18bll04 sector 5 programul pentru efectuare curatenie este
de luni pana vineri de la orele 06:00pana la orele 18:00cu conditia efectuarii serviciilor de curatenie
in totalitate;

-in sediul din B-dul Regina Elisabeta nr 16sector 3/ Edgar Quinet nr 8 sector 1 programul
pentru efectuare curatenie este de luni pana vineri de la orele 06:00 pana la orele 09:00;

-in sediul din Strada Sepcari nr 22 sector 3 programul pentru efectuare curatenie este in zilele
de luni si joi de la orele 10:00pana la orele 11:30;

- in sediile din B-dul Regina Elisabeta nr 42 si AleeaSuter nr 21 programul pentru efectuare
curatenie este de doua ori pe saptamana pentru fiecare locatie de la orele 10:00pana la orele 13:00.

• 9. Executarea contractului
9.1 Executarea contractu lui incepe de la data semnarii de catre ambele parti.

10. Obligatiileprestatorului
10.1 Prestatorul se obliga sa asigure personal indiferent de perioada concediilor de odihna, a
concediilor medicale, zile libere, etc.
10.2 Prestatorul se obliga ca pentru personalul inlocuit sa transmita beneficiarului datele de
identificare ale noilor veniti, in termen de eel putin 24 de ore inainte de inlocuire.
10.3 Prestatorul are obligatia de a prezenta lista norninala a personalului folosit in prestarea serviciilor
care fac obiectul contractului, ce va fi autorizat de catre Compartimentul Documente Clasificate
(cazier) avand in vedere ca DGPLCMB prin domeniul sau de activitate are ~i lucrari cu secret de
serviciu.
lOA Prestatorul se obliga sa asigure controlul indeplinirii programului de lucru si al calitatii serviciilor
prestate prin intermediul unui sef de echipa sau supervizor. Acesta va raspunde de problemele care pot
aparea pe parcursul zilei si va lua cunostinta de sesizarile persoanei desemnate de DGPLCMB.
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10.5 Prestatorul are obligatia de a presta servieiile eu respeetarea cerintelor prevazute de Legea
319/2006 a securitatii ~i sanatatii in munca (raspunderea Ii revine in totalitate pentru instruirea
personalului propriu)
10.6 Prestatorul, pentru operatiunile de curatenie, va folosi materiale ~i produse speeifice, oferite de
catre beneficiar care nu au un impact negativ asupra conditiilor de mediu si care sunt avizate de
Ministerul Sanatatii, Prestatorul va asigura uniforma distinctiva pentru personalul care efectueaza
curatenia, Uniformele vor fi alcatuite din salopete.
10.7 Prestatorul are obligatia de a instrui personalul in privinta colectarii selective a deseurilor,
conform Legii nr 132/30 iunie 2010.
10.8 Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea servieiilor, sa asigure resursele umane, materiale,
aparatura tehnica, eerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract

11. Obligatiilebenejiciarului
11.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit In termen de 30 zile de la inregistrarea facturii
la sediul beneficiarului insotita de procesul verbal de prestare a serviciului, semnat de ambele parti.
11.2 Beneficiarul are obligatia de a asigura accesul personalului angajat al prestatorului in incintele
spatiilor unde urmeaza sa efectueze serviciile de curatenie
11.3 Beneficiarul pune la dispozitia prestatorului materialele necesare executarii curateniei in toate
sediile Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti,
11.4 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitatii si/sau informatii pe care
aeesta Ie considera necesare indeplinirii contractului.

•

12. Sanqiun ipentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1 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.
12.2 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.
12.3 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 cu notificarea celeilalte patti cu cinci zile lucratoare inainte de incetare.
12.4 Beneficiarul i§i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, Taranici 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.

Clauze specijice
13. Recep/ie $i verificiiri
13.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile contractului .
13.2 La sfar~itullunii se va incheia un proces verbal de receptie a serviciilor prestate
13.3 Verificarile vor fi efectuate de catre beneficiar prin reprezentantul sau, in conformitate cu
prevederile prezentului contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica prestatorului identitatea
persoanei imputernicite pentru acest scop
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14. Incepere.finalizare, tntdrzieri, sistare
14.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarii contractului.
14.2 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.
14.3 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.l2.1.

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 contractului.

14.4 1) In cazul in care:
a) orice motiv de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circum stante 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 contract aditional.
14.5 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. 12.1

15. incetarea contractului
15.1 Prezentul contract inceteaza in urmatoare e situatii:

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

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

obligatiile contractuale.
15.2 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 penal a, in
cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
15.3 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 beneficiaruli daune interese cu titlu de clauza penala, in
cuantum egal cu intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin contract.
15.4 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.
15.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partite contractante.
15.6 Partile sunt de drept in intarziere prin simplul [apt al nerespetarii clauzelor prezentului contract.
15.7 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 15 zile
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub
conditia notificarii prestatorului cu cel putin 3 zile inainte de momentul rezilierii.
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16. Amendamente
16.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional cu exceptia art 5.3.

17. Cesiunea
17.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,
Tarasa obtina, in prealabil, acordul scris al beneficiarului.
17.2 In cazul cesionarii sau in cazul de cesiune atat prestatorul cat si beneficiarul vor conveni pentru
incheierea unui act aditional la contract.
17.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate
si asumate initial.
17.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.•
18.Fortamajora~icazulfortuit
18.1 - Forta majora ~i 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.
18.2 - Forta majora si cazul fortuit trebuie dovedite.
18.3 - 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.
18.4 - 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.
18.5 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada d~ actiune a fortei majore, dar lara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
18.6 - 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,
Taraca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese .• 19. Caracterulconfidentialal contractului
19.1 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscute unor terte parti inforrnatii, 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 indeplinlrea contractului se va face
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractului.
19.2. 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 prim ita de la cealalta parte
contractanta ; sau
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b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia,

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

21. Limba careguverneaza contractul
21.1 Limba care guverneaza contractu Ieste limba romana.

22. Comuniciiri
22.1 (l) 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.

22.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrams, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

23. Legea aplicabiliicontractului
23.1. Contractu 1 este guvemat de legislatia romana, care se defineste ca ansamblul legilor,
ordonantelor, deciziilor, ordinelor si altor acte normative emise de orice autoritate publica legal
constituita in Romania.
23.2. In caz de conflict intre partile contractante, dispozitiile contractuale se interpreteaza potrivit
dispozitiilor Codului civil roman si in conformitate cu dispozitiile legislatiei privind achizitiile publice.
23.3. In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in
nicio imprejurare, tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.
23.4. Partile declara, in mod expres, ca inteleg si accepta efectele tuturor clauzelor contractuale privind
raspunderea, incetarea contractului, precum si orice alte clauze ce se incadreaza in sfera reglementata
de dispozitiile Codului civil roman

24. Dispozitii Finale
24.1. Prezentul contract contine 9 pagini.
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24.2. Prezentul contract a fost incheiat azi, , in Bucuresti, in 2 (doua) exemplare, un
exemplar pentru Prestator si un exemplar pentru Achizitor, cu aceeasi valoare juridica.
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