
Contract de servicii
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in temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice gi HG nr. 39512016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publici/acordului-cadru din Legea w. 9812016 privind achiziliile, cu modificirile gi

completiirile ulterioare, s-a incheiat prezentul conkact de prest5ri servicii, intre

DIRECTIA GENERALA DE PA$APOARTE, cu sediul in str. Nicolae lorga r.29,
sector 1, Bucuregti, telefon/fax 021.212.84.44, cod frscal 4992963, cont trezorerie
RO48TRE223A615000200130X, deschis la Trezoreria S 1, reprezentatl prin dl. Toanc[ Mirel -
imputernicit director general gi dna. Codici Paula - contabil gef, in calitate de beneficiar, pe de o
parte

9i

S.C. CLIMA PROVAL S.R.L. cu sediul in Buz6u, str. Dorobanfi, bl. D8, ap. I,
telefon/fax: 0338.407.238, numtrr de inmatriculare J10154412008, cod fiscal RO 23680356, cont
IBAN RO07TREZ|665069XXX009770 deschis la Trezoreria Buz5u, reprezentatd prin
dl. Scarlat Marcel - administrator, in calitate de prestator, pe de altA parte.

2. Detinilii
2.1. - in prezentul contract urmltorii termeni vor fi interpretafi astfel:
a, contract - reprezint6 prezentul contact gi toate Anexele sale.

b.beneficiar $i prestator - plrtile contractante, ata cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c.prelul contractului - pretul pl[tibil prestatorului de cdtre beneficiar, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrall gi corespunzEtoare a tuturor obligaJiilor asumate prin contract;
d,.servicii - activitdti a clror prestare fac obiect al contractului;
e.produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa./anexele la prezentul contract gi pe care prestatorul are obligalia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f.forla majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazd gregelii sau

vinei acestora, care nu putea fi prev5zut la momentul incheierii contractului gi care face

imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea

evenimente: razboaie, revoluJii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii
aperute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv6 ci enunciativ5. Nu
este considerat forfd majorE un eveniment asemenea celor de mai sus care, fEri a crea o

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga(iilor uneia din pdrti;
j. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.
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3. Interpretare

3,1, - in prezentul contract, cu excep(ia unei prevederi oontrare cuvintele la forma singular vor

include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2, - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire \a zile rcprezintd zile calendaristice daci nu se

specifici in mod diferit.

Claux,e obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Obiectul contractului il constituie activitatea de service/intrefinere in scopul menJinerii in
funcgiune a echipamentelor de mai jos, precum qi orice intervenJii la solicitarea beneficiarului, in
condiliile qi la prefurile stabilite prin prezentul contract, caietul de sarcini gi oferta financiarS.

I. La sediul DGP din str. Nicolae lorga nr. 29, sector 1, BucureSti:
1) Chiller TCAE - SY 4320 - I buc;
2) Dulapuri de climatizare PEGASUS - 3 buc;
3) Dulap de climatizare tip close control NEXT DXOS - I buc;
4) Igienizarc filtre ventilo convectoare - 75 buc;
5) Aparat aer condijionat tip "Inverter" PANASONIC - I buc;

il. La sediul D.G.P. din Calea Floreasca nr. 202, sector 1, BucureSti:

1) Chiller - 850.000 BTU - 1 buc;
2) Instalafie climatizare Samsung - I buc;
3) Aparate aer condiJionat tip "Inverter" DAIKIN - 4 buc;
4) Ventiloconvectori - 57 buc;

Lil. La sediul din str. Leaota nr. 24, sector 6, BucureSti:
l) Aparate aer condiJionat MIDEA - 7 buc.

4.2 - Beneficiarul se obligE sE pldteasci pre{ul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

5, Prelul contract ului
5.1. - Preful convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de citre beneficiar
(pind la 31.12.2019), este de 29.550,00 lei ISrI T.V.A., la care se adaugi 5.614,50 lei
reprezentdnd T.V.A., conform preJurilor rxritare previzute in Anexa nr. 1, parte integrantd din

contract.
5.2. - Nu se accepti actualizarea prefului prev[zut la art. 5. l. sau in Anexa nr' 1 la contract.

6, Durata contraclului

6.1. - Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii de cdtre ambele pdrfi qi este valabil pAnd

la data de 31.L2.2019, cu posibilitate de prelungire prin act adilional, p6ni la data de 31.03.2020,

in funolie de necesitElile gi de fondurile bugetare alocate, cu menlinerea prefului stabilit la art.

5.1.
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7. Exec ular ea c o nt ruct ului
7.1 - Executarea contractului incepe de la data semnirii acestuia de citre pdr:tile contactante.

8. D oc ument e le c onlr actului
8.1 - Documentele contracfului sunt:

- caietul de sarcini;
- oferta tehnico - financiard nr. 3.066.332108.04.2019 (DGp) 9i nr. 4ll20l9 (clima

Proval);
- graficul de rcalizarc a service-ului;

^ - eventuale acte adifionale.
8.2 In situalia in care sunt neinfelegeri de interpretare intre prevederile caietului de sarcini gi
clauzele prezentului contract, primeazd prevederile caietului de sarcini.

9. Obligaliile principale ale prestatorului

9.1- Prestatorul se obligl sd presteze serviciile la standardele gi performanfele prezentate in
caietul de sarcini gi oferta tehnico - financiari, anexi la contract.
9.2. - Obiectul contractului il reprezint| activitdlile de tip service/ intrelinere gi reparare/inlocuire
a echipamentelor de climatizare, precum gi orice intervenlii la solicitarea beneficiarului, conform
caietului de sarcini, anexd la prezentul conhact.
9.3' - Prestatorul are obligatia de a rispunde solicitirii telefonice/fax, adresi, e-mail a
beneficiarului, in maxim 2 (dou[) ore de la momentul primirii acesteia.
9.4. - Reviziile periodice constau in operatiunile mentionate in caietul de sarcini gi oferta tehnico
- financiarS, anexe la contract.
9.5. La sesizarea beneficiarului, pentru remedierea unor defectiuni, in afara programului normal
de service, nu se va percepe taxd de deplasare, constatare sau manoperd.
9.6. - Prestatorul se obligd s[ despdgubeascd benefrciarul impotriva oricdror:

a) reclamatii gi acJiuni in justifie, ce rezrltd din incdlcarea unor drephui de proprietate
intelectuali (brevete, nume, m6rci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalafiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu produsele
achizilionate, qi
b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice nafur[, aferente, cu excepJia
situaliei in care o astfel de incalcare rezulti din respectarea caiefului de sarcini intocmit
de cdtre beneficiar.

10. Obligaliile principale ale beneticiarului
10.1 - Beneficiarul se obligi si pliteascd preful c[he prestator in termen de 30 de zile de la
emiterea facturii de cltre acesta.

11. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reu$e$te s6-gi execute obligafiile
asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din pre[ul contractului, ca
penalitali, o sumd eohivalent6 cu rata dobdnzii legale penalizatoare, calculati la nivelul ratei de

c



referinF a Bdncii Na{ionale a Romdniei plus 8 puncte procentuale pe zi din valoarea obliga(iilor
contractuale neonorate, p6n6 la indeplinirea efectivl a conhactului.
I1.2 In situafia in care prestatorul, din vina sa exclusiv6, nu-qi executi obligafiile, in condiliile gi
termenele asumate prin contract, fapt ce ar pune in pericol funcJionarea echipamentelor ce 1in de
procesul de personalizare a documentelor de cdldtorie, beneficiarul are dreptul de a efectua
interventiile urgente gi necesare cu un alt operator autorizat, urmdnd ca prestatorul sA suporte
tariful intervenliei fErd costul eventualelor piese.
11.3 - in cazul in care beneficiarul nu onoieazi facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a solicita, cu titlu de penalitili, o sum6
echivalenti cu rata dobdnzii legale penalizatoare, calculat?i la nivelul ratei de referin(d a Bdncii
NaJionale a Rom6niei plus 8 puncte procentuale pe zi din plata neefectuatE.
1 1.4 - Beneficiarul igi rezervl dreptul de a renunla oricdnd la contract, prinh-o notificare scrisi
adresati fumizorului, fEri nici o compensafie, daci acesta din urmd dd faliment, cu condifia ca
aceastE anulaxe sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgubire penku
furnizor. In acest caz, furnizorul are drepful de a pretinde numai plata corespunzetoare pentru
partea din contract indepliniti pdnd la data denunlirii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12, Garanlia de bund execulie a contractului
12.1 - Prestatorul are obligatia de a constitui garan(ia de bund executie a Contractului prin
virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in condiliile legii de o societate
bancarl sau de o societate de asiguriri sau prin depunerea in numerar la casieria unitdlii din str.
Nicolae Iorga nr. 29, in termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la data semndrii Contractului, in
cuantum de l.478lei (5% din pretul Contractului, fara T.V.A.).
12.2. - Restituirea garanliei de bund execuJie se va face conform legii, in termen de cel mult 14
zile de la data indeplinirii de citre Prestator a obligaJiilor asumate prin Contract, daci
Beneficiarul nu a ridicat p6nd la acea dati pretentii asupra ei.
12.3. - Beneficiarul are dreptul de a emite preten{ii asupra garan}iei de bund execu(ie, oric6nd pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, dacd Prestatorul nu iqi
indeplinegte din culpa sa obligafiile asumate prin prezentul Contract. Aaterior emiterii unei
pretenlii asupra garan(iei de bund execufie, Beneficiarul are obligafia de a notifica pretenlia atit
Prestatorului, cAt gi emitentului instrumentului de garantare, precizind obliga{iile care nu au fost
respectate, precum qi modul de calcul al prejudiciului. in situalia executdrii garan{iei de bunl
execulie, parfial sau total, Prestatorul are obligalia de a reintregi garanlia in cavi raportat la
restul rdmas de executat.

13. Alle resposabilitdli ale preslatorului

13.1. - Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, instalatiile, echipamentele necesare derulErii contractului.
13.2. - Prestatorul va lua toate mdsurile necesare pentru functionarea in bune condilii a tuturor
echipamentelor de climatizare, orice interventie solicitatd de beneficiar, in afara reviziei, fiind
inclusd in preful ofertat. In cazul in care sunt necesare alte piese de schimb (compresoare,
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condensatoare, motoare ventilator, etc.) prestatorul il va notifica pe beneficiar. Aceste piese de
schimb vor face obiectul altei achizitii, in condiliile legii.
13.3. - in cazul in care nu vor fi piese pe stoc, pentru punerea in funcJiune a unui echipament,
prestatorul va inlocui echipamentul in catzd cu unul din stocul sdu, pAnE la repararea vechiului
echipament.
13.4. - Dupi fiecare interven[ie se va prezenta beneficiarului un raport de service/intervenfie.
13.5. - Prestatorul acord6 garan{ie timp de 12 luni dupi efectuarea intervenJiei sau reparatiei gi
pentru piesele inlocuite.
13.6.. - Intervenfiile in condiliile de garan{ie aga cum au fost definite la alineatul precedent nu fac
obiectul vreunei obligatii de platd din partea beneficiarului.
13.7. - Prestatorul are obliga{ia si efectueze un instructaj al personalului care are in r[spundere
echipamentele gi a personalului de permanen(d, cu privire la operaJiunile elementare de utilizare.
13.8. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodatd, este
rdspunzdtor pentru siguran(a tuturor operatiunilor gi metodelor de prestare lutilizate, c6t gi pentru
calificarea personalului folosit la executarea reparafiilor in conformitate cu normele de protecJie a
muncii gi P.S.I.

14. Alte responsabilitdli ale beneftciarului

14.1 - Beneficiarul are obligatia:
- sd asigure condilii optime de service;
- sd permiti accesul prestatorului pentru efectuarea intervenJiilor de service;
- sd nu permit[ efectuarea interventiilor specifice de cdtre personalul propriu sau alte

persoane decdt cele reprezentdnd tehnicienii prestatorului.

15. Receplie gi veri.ficdri
15.1. - inainte de executarea contractului pirfile vor consernna intr-un proces verbal starea de
funcfionare a echipamentelor ce fac obiectul prezentului contract.
15.2. - Beneficiarul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd.
15.3. - RecepJia service-ului se va face la sediul beneficiarului, in baza unui proces-verbal semnat
de ambele pd4i.

16. Amendamente
16.1 - Pnrfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apari(iei unor circumstan{e carc lezeazd.
interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prev5zute la data incheierii
contractului.

17, Cesiunea

17.1. - Prestatorul are obligafia de a nu transfera total sau pa(ial obliga[iile sale asumate prin
conhact, fEr[ si ob{in[, in prealabil, acordul scris al beneficiarului.
17.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanfia sau orice alte
obligalii asumate prin contract.

(
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18. Forla majord
I 8.1 - Fo(a majore este constatati de o autoritate competentE.
18.2. - Forta majord exonereazd pitllle oontraotante de indeplinirea obligaJiilor asumate prin
prezenful contact, pe toatE perioada in care aceasta aclioneazd.
18.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a forfei maj ore, dar f6rd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrlilor pdnd la aparilia acesteia.
18.4. - Partea contractante care invoci forta maj ord are obligafia de a notifica celeilalte pd4i,
imediat qi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice misuri care ii stau la dispozilie in
vederea limit6rii consecinfelor.
18.5. - DacI forfa majori aclioteazd sau se estimeazd cd va acJiona o perioadE mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pirfi incetarea de plin drept a prezentului
contract, firi ca vreuna din pdr[i sd poat6 pretind6 celeilalte daune-interese.

19. Rezilierea contractului
19.1. - in situafia in care fondurile bugetare alocato nu permit derularea in oontinuare a
conhactului, beneficiarul are dreptul de a denunfa unilateral contractul, IEri nicio compensaJie,
prinh-o notificaxe scrisi transmisd prestatorului. in aceste cazuri prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzitoare pentru prestaJiile executate pini la denuntarea contractului.
19.2. - ln cazul in care prestatorul nu-gi execut[ obligatiile in condiliile gi termenele prevlzute de
prezentul conftact ori le execut6 in mod necorespunzAtor, beneficiarul poate solicita rczilierea
contractului, cu notificarea prealabild de 10 zile a prestatorului, gi plata de daune interese pentru
inhegul prejudiciu suferit de beneficiar.

20. S olulionarea litigiilo r
20.1 - Beneficiarul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi inhe ei in cadrul sau in legiturd
cu indeplinirea contracfu lui.
20.2 - DacL, dupd l5 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, beneficiarul gi prestatorul
nu reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergen{d contraotuald, fiecare poate solicita ca disputa
si se solu{ioneze de cEtre instan{ele judecatoregti competente din Romdnia.

21. Limba care guverneazd contractul
Limba care guvemeazi contractul este limba rom6n6.

22. Comunicdri
22.1. - (l) Orice comunicare intre pdrfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, hebuie si
fie toansmisi in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cdt gi in
momentul primirii.
22.2. - Comtnicdrile inhe p6r[i se pot face qi prin telefon, telegram[, telex, fax sau e-mail cu
condilia confirmErii in scris a primirii comunicdrii.
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23. Legea aplicabild contractul ui
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Pd4ile au inJeles s[ incheie azi /.A.1.!,..2g-2 prezentul contract in doui exemplare, c6te unul
pentru fiecare parte.
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