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CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
SERVICE TOTAL PRINTING PENTRU 13 IMPRIMANTE

In temeiul art.7 alin. (5) din Legea nr 98/2016 privind achizitiile pub lice cu modificarile ~i
cornpletarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestare servicii, lotre

DIRECTIA GENERALA. DE POLITIE LOCALA. SI CONTROL A MUNICIPIULUI
BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, B-dul Libertatii nr 18, BI 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax
021/5391509, cod fiscal 28412052, avand contul IBAN R056TREZ24G610304200130X deschis la
Trezoreria sector 5, Bucuresti, reprezentata prin domnul Daniel RA~ICA - Director General, in calitate
de beneficiar

si

S.c. EXPERTISSA HQ S.R.L, avand sediul in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu nr. 162, sector 2,
telefon 0211233.80.82, 0723.119.264, fax 0211233.80.84, nr. de inregistrare la R.C. 140/9010/1995, cod
fiscal R07816015, avand contul IBAN R054TREZ7005059XXX002588, deschis la DGFPMP,
reprezentata prin doamna Valentina Laura TEODORESCU - Administrator, in calitate de prestator

1. Definitii
1.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i 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 integral a si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a carer prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexalanexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a Ie 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 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 enunciativa. 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;
g. 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 prod us.
h. zi - 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.
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3. Obiectul contractului
Prestatorul se obliga sa execute SERVICE TOTAL PRINTING PENTRU 13 IMPRIMANTE, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4. Prelui contractului
4.1. Pretul serviciilor de conform ofertei operatorului economic este de 4.520,00 lei/luna, Tara TVA
pentru imprimantele ce fac parte din Anexa 1 la prezentul contract.
4.2. Valoarea contractului pentru perioada 01.04.2022 - 31.12.2022 este de 40.680,00 lei, la care se
adauga TVA de 7.729,20 lei. Rezulta 0 valoare total a de 48.409,20 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 20.01.30.

5. Durata contractului
5.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in perioada 01.04.2022 - 31.12.2022.
5.2. Contractul intra in vigoare la data semnarii contractului de catre ambele parti
5.3. Durata contractu lui este de la semnarea contractului de catre ambele parti si pana la indeplinirea
tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in legislatia aplicabila,
5.4. Beneficarul isi rezerva dreptul de a prelungi contractu I de achizitie publica de 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.

6. Executarea contractului
Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada contractata, conform ofertei
operatorului economic care face parte integranta din contract si cerintelor beneficiarului, in termenele
stabilite in prezentul contract.

7.Documentele contractului
7.1. Documentele prezentului contract sunt:

(i) Specificatiile tehnice ~i caietul de sarcini - nr.11935/16.03.2022;
(ii) Propunerea tehnica - nr.13830/29.03.2022;
(iii)Propunerea financiara - nr.13830/29.03.2022.

7.2. In cazul oricarei contradictii intre documentele prevazute la pct.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.

8. Obligatiile prestatorului
8.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii on-site de rnentenanta periodica.
8.2. Prestatorul se obliga sa Iivreze gratuit consumabilele la solicitarea beneficiarului pentru imprimantele
din Anexa 1 la prezentul contract.
8.3. Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului beneficiile acordate respectiv 7 imprimante
rnultifunctionale cu consumabile si service incluse, si anume:
- 2 buc. echipamente multifunctionale A4 alb-negru Epson pro WF-M5799DWF (copiator, imprimanta,
scaner, fax)
- 5 bue. eehipamentemultifunctionaleA4 alb-negruRlCOH MP20 I, conform ofertei sale.
Echipamentele rnentionate anterior sunt proprietatea prestatorului si vor returnate acestuia la finalizarea
contractului.
8.4. Prestatorul se obliga sa respecte conditiile de intretinere si reparatii in conformitate cu oferta sa.
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9. Obligatiile principale 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 Ie considera prestatorul ca fiind necesare indeplinirii contractului.

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
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 suma echivalenta cu
0, I% pe zi din valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu intarziere,
10.2. In cazul in care beneficiarul 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 W rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, Taranici 0 cornpensatie, 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.

11. Receptie $i verificiiri
11.1. Beneficiarul are dreptul de a veri fica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile contractului.
11.2. Verificarile vor fi facute de catre beneficiar prin reprezentantul sau, in conformitate cu prevederile
prezentului contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris prestatorului, identitatea persoanei
imputernicite pentru acest scop

12. Incepere.finatizare, intdrzieri, 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.l 0.1.
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.

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 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 partite vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act
aditional.
12.4. Daca pe parcursul indeplinirii 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 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. lO.1.
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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 i~i executa 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
cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractu ale neexecutate.
13.3. In situatia in care executarea partiala a obligatiilor contractuale face irnposiblia 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 ~i la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari privind neindeplinirea
obligatiilor, pe care cealalta parte este obligata sa Ie presteze in term en 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
contractante.
13.6. Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespetarii clauzelor prezentului contract.
13.7. Beneficiarul lsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I de servicii, in eel mult 15 zile de
la aparitia unor circurnstante 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 artA.3.

15. Cesiunea
15.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, Tara
sa obtina, in prealabil, acordul scris al beneficiarului.
15.2. In cazul cesionarii sau in cazul de cesiune, atat prestatorul cat si beneficiarul vor conveni pentru
incheierea unui act aditionalla contract.
15.3. 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 ~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 majora
16.1. Forta majora si cazul fortuit exonereaza de raspundere partite 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 ~i cazul fortuit trebuie dovedite.
16.3. Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit are obligatia sa 0 aduca la cuno~tinta celeilalte
parti, in scris, de indata ce s-a produs evenimentul.
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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 fara a
prejudicia drepturile ce Ii 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 pl in drept a prezentului contract, fara 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 ~i 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 contractu lui se va face confidential si se va extinde
numai asupra acelor informatii necesare In vederea indeplinirii contractului.
17.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de inforrnatii referitoare la
contract dad:
a) inforrnatia 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 inforrnatia.

18. Soliqionarea litigiilor
18.1. 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 parti in cadrul sau in Iegatura cu indeplinirea
contractul ui.
18.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, 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

19. Limba care guverneaza contractul
" 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/icabilii contractului
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 fiecare parte.

BENEFICIAR PRESTATOR

DIRECTIA GENERAL.\. DE POLl TIE
LOCALA ~I CONTROL A MUNICIPIULUI

S.C. EXPERTISSA HQ S.R.L.

TOR
ORESCU

arius Florin LEGEA

L CONTENCIOS, LALITA TE
RIDICA

SERVICIUL ACHIZITII, INVESTITII,
DERULARECONTRACTE

~ef Serviciu T /

Andreea PRICYr
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

Sef Serviciu
COrinaOrRU

VIZAC
PRIM.ii.RIAMU:'Y.;CIPIULUIRUCURE~TI

DIR"CW. GENERAJj\ 1)[;POUTIELOC.q~ 91CONTROl
VllAT PENTRU CONTROL FII'J"NCIP,RPREVENTIV PHOPRIU

An ~~ .. tuna .. t~.r-:.:.0.3..Zi. .1 .
Semnatura. .
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Anexa 1

La contractu I de prestarli servicii complete de printing
pentru 13 imprimante aflate in proprietatea beneficiarului

Imprimante multifunctionale A3 color Epson Workforce Pro WF-C869RDTWFC cu urmatoarele serii :
1. seria X2SS002428
2. seria X2SS002010
3. seria X2SS002020
4. seria X2SS003141
5. seria X2SS002354
6. seria X2SS005478
Imprimante multfuncfionale A3 color Ricoh cu urmatoarele serii :
7. Ricoh MPC 2051 - seria V9734200589
8. Ricoh MPC 3001 - seria V9323703837
9. Ricoh MP 4001 - seria V7903200258
10. Ricoh MP 4001 - seria V7913101377
11. Ricoh MPC 3300 - seria V1594400123
12. Konica Minolta C287 - seria A797027500396 - Registratura
13. Konica Minolta C287 - seria A797027500397 - Contravenlii

BENEFICIAR -:
DIRECTIA GENERAL~ DE POLIT ;tOCALA 51

CONTROL A MUNICIPIULUI B' "URG~TI '
DIRECTORGENERAL

L
ERVICIUCONTENCIOS,

LITATE ACTE ~I iND ARE JURIDICA

SERVICIUL ACHIZITII, INVESTITII,
DERULARECONTRACTE

Sef Serviciu /,f ./
Andreea Pncu It~

SERVICIU FINAN~A CONTABILITATE
Sef Se .

Corina Du I

DIRECTIAGENERALA DE POLITIE LOCALA$1CONTROL
VIZATP~NTROL FINANCIARPREVENTIVPROPRIU

An luna ~~ 1. .0.3. zi. ..3L .



Anexa 2

Lista celor 7 buc imprimante puse la dlspozitia beneficiarului,
acordate ca beneficii de catre prestator

Imprimante multifunctionale A4 monocram model MFC Epson Pro WF- M5799DWF cu urmatoarele serii:
1 Epson Pro WF- M5799DWF seria X3BL005331 - Directia Control
2 Epson Pro WF- M5799DWF seria X3BL005390 - Centrullstoric
3 Ricoh MP201seria W3069001051 - Suter
4 Ricoh MP201seria W 302871567 - Magazie
5 Ricoh MP201SPF seria W3048901048 - sediu
6 Ricoh MP201SPF seria W3019508906 - sediu
7 Ricoh MP201SPF seria W3019509168 - directia control t 6

SSRL
R

S VICIU CONTENCIOS,
GA ATE ACTE ~I iND ARE JURIDICA

SERVICIUL ACHIZITII, INVESTITII,
DERULARE CONTRACTE

Sef Serviciu /'.
A~dreeaPricu('I

SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

PRIMARIA MU\,!iCIPtULUI 8IJCURE$TI


