
Contract de servicii

Nr. 22 din data de 28.05.2021

Prezentele clauze generale sunt aplicabile contractelor de achizltie publica de servicii, atribuite de
autoritatile contractante in conformitate cu dispozitiile Legii nr.98/2016 privind achlzitiile publice si a
celorlalte acte normative aprobate in aplicarea acesteia.

Art. 1Partite
Autoritatea contractanta

adresa sediului
telefon
cod fiscal
cont trezorerie
reprezentata prin

in calitate de Achizitor,
l?i
operatorul economic
adresa sediului
telefon/fax

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE :;;1 TAXE LOCALE A
SECTORULUI 1, BUCURE:;;TI,
Str. Piata Amzei Nr. 13, sector 1, Bucurestl, CP 010343
021.311.91.10/06/31 fax 021.312.72.40,
12293095,
RO 98 TREZ 24A5 4500 0203 030X Trezorerie sector 1,
Dna. TRASCAIANU Veronica-Adita, Director General si 01.
COCOTA Salvim-Codrut, Director General Adjunct al Directiei
Economice,

S.C. BEST INOVATIONS IDEA S.R.L.
Strada: Falticeni, nr. 68, Sector: 2, Bucuresti
0747.049.008

J40/8667/08.06.2017, CUI 37719324
R092TREZ7025069XXX020210, Trezoreria SectoruJui 2
DJ Moraru Marian Georgian, Administrator, in calitate de Prestator,

au convenit incheierea prezentului contract de furnizare, in urmatoarele conditii:

numar de inmatriculare
cont
reprezentat prin
pe de alta parte,

Arl. 2. Definitii
1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretan astfel:
a) Contract - prezentul contract ~i toate anexele sale;
b) Achizitor $i Prestator- paftile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) Preiui contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea inteqrala si corespunzatoare a tuturor obhqatiilor asumate prin contract; (
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
f) tone majora - reprezinta un eveniment mai presus de controlul partitor, care nu se datoreaza
gre~elii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul Tncheierii 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.;
g) cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevazut ~i nici lmpledlcat de catre eel care ar fi fost
chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;
h) Zile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare:
i) An - 365 de zile.

Arl. 3. Interpretare
1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2. Termenul "zi" - zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile
lucratoare. La calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act
sau actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia Tnconsiderare.
Termenul exprimat in zile incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului ~i se
Tncheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Termenul exprimat in luni sau ani Tncepe
sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului ~i se incheie la expirarea ultimei ore a zilei
care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a Inceput sa curga
termenul; daca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se Tncheie termenul nu
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exista 0 zi corespunzatoare zilei in care a inceput sa curqa termenul, termenul se incheie la
expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective.
Daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este 0 zi de sarbatoare legala, duminica
sau sarnbata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare
3. Clauzele l?iexpresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Art. 4. Obiectul $i pretu' contractului
1. Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de dezinfectie la sediul autoritatii contractante din Str.
Plata Amzei, nr. 13, pe 0 suprafata de 2.500 mp, de doua ori pe saptamana la pretul de 0,20 lei/mp,
in perioada/perioadele convenite sl in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
2. Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului.
3. Pretul maxim pentru indeplinirea contractului, este de 28.000,00 lei fara TVA, la care se adauga
5.320,00 lei TVA (19%), rezultand valoarea finala de 33.320,00 lei.

Art. 5. Durata contractului
1. Durata prezentului contract este pana la 31.12.2021, incepand cu data de 01.06.2021, cu
posibilitatea de prelungire pana la data de 30.04.2022.

Art. 6. Documente/e contractului
1. Documentele contractului sunt:

a) Comanda in SEAP;
b) Propunerea tehnico economica;
c) alte anexe.

Art. 7. ObligatiiJe principale ale Prestatorului
1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in
perioada/perioadele convenite l?iin conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele solicitate prin
Caietul de sarcini/Referat, anexa la contract, asiqurand frecventa serviciilor de dezinfectie de doua
ori pe saptamana, astfel:
a) marti, 2500mp;
b) vineri, 2500 mp.
La finalul fiecarei actiuni de dezinfectie se va incheia un proces verbal in care se va scrie data si
suprafata dezinfectata.
De asemenea, in cazul in care apar situatii speciale, cum ar fi posibile cazuri de imbolnaviri cu
virusul SARS-COV-2 (COVID 19), in afara serviciului de dezinfectie cu frecventa periodica, se vor
desfasura actiuni de dezinfectie suplimentara doar pe zonele stabilite ca fiind afectate. pentru aceste
situatii, solicitarea se va face de urgenta telefonic/e-mail, iar suprafetele dezinfectate vor fi trecute
intr-un proces verbal distinct.
3. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile dupa ora 16.30, ora de terminare a programului de
lucru al angajatilor DGITL S1 cu exceptia interventiilor pentru situatii speciale.
4. Prestatorul se obliga sa asigure toate echipamentele si materialele consumabile pentru presta rea
serviciului.
5. Prestatorul se obliga sa asigure echipament de lucru adecvat precum l?i instruirea personalului de
executie.
6. Prestatorul se obliga sa despaqubeasca Achizitorul impotriva oricaror:

i) reclarnatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, l?i
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care 0 astfel de lncalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

Art. 8. Obligatiile principale ale Achizitorului
1. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate de
la articolul bugetar 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii".
2. Achizitorul se obliga sa verifice calitatea serviciilor prestate pe tot parcursul timpului de executie,
prin reprezentantii Serviciului Administrativ.
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3. Achizitorul se obliga sa plateasca pretui serviciilor in termen de 30 zile lucratoare de la data
fnregistrarii facturii la Registratura DGITL S1.
4. In situatii exceptionale (neaprobarea bugetului de cheltuieli, lipsa creditelor bugetare, etc.)
termenul de plata al facturilor inregistrate la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1, este de 60 zile de
la data fnregistrarii acestora Ia Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1, conform dispozitiilor art. 7 alin.
1 din Legea nr. 72/2013 cu modificarile si cornpletarile ulterioare. Situatiile exceptionale vor fi
notificate de catre Achizitor printr-o notificare scrisa Prestatorului in termen de 30 de zile de la data
inregistrarii facturilor la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1.
5. Daca Achizitorul nu onoreaza factura tn termen de 40 zile de la expirarea perioadei de la punctul
3, Prestatorul are dreptul de a sista presta rea servlcillor. Imediat ce Achizitorul onoreaza factura,
Prestatorul va relua presta rea serviciilor in termen de 1 zi lucratoare.

Art. 9. Sanefiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligafiilor
1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-~i indeplineasca obliqatille
asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractu lui , ca penalitan, 0 surna
echivalenta cu 0 cota de 0,10% pe zi de intarziere din pretul facturii de plata.
2. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 3 de zile de la expirarea perioadei
prevazute la art. 8 alln. (3) respectiv alin. (4), dupa caz, atunci acestuia Ii revine obligatia de a plati,
ca penalitatl, 0 sums echlvalenta cu 0 cota de 0,10% pe zi de Tntarziere din plata neefectuata pana
la indeplinirea efectiva a obliqatillor.

Art. 10. Alte responsabilitafi ale Prestatorului
1. (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul ~i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalauile. echipamentele ~i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva,
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia servlciilor in timpul programului de lucru
convenit de ambele parti. Totodata, este raspunzator atat de slquranta tuturor operatunilor sl
metodelor de prestare utilizate, cat si de califlcarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Art. 11. Alte responsabilitafi ale Achizitorului
1. Achizitorul se obliqa sa puna la dlspozltla Prestatorului orice facilitati si/sau mformatii pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnica ~i pe care Ie considera necesare pentru indeplinirea
contractului.

Art. 12. Reeepfie fii veriticert
1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din propunerea tehnica respectiv din caietul de sarcini/referat.
2. Verificarile vor fi efectuate de catre Achizitor prin reprezentantii Serviciului Administrativ, tn
conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Art. 13. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
1. (1) Prestatorul are obliqatia de a in cepe prestarea serviciilor la 01.06.2021.

(2) In cazul in care Prestatorul sufera tntarzien datorate In exclusivitate Achizitorului, partite vor
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
2. (1) Serviciile prestate tn baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta
a fi terminate lntr-o perioada stabilita, trebuie finalizate tn termenul convenit de partl, termen care se
calculeaza de la data inceperii prestarf serviciilor.

(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului, sau
ii) alte circumstante neoblsnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin Tncalcarea
contractului de catre Prestator,

lndreptatesc 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
adltional.
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3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respecta programul de lucru, acesta are
obliqatia de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate se face cu acordul partilor, prin act aditional.
4. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de executie, orice
tntarzlere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.
5. Daca pe parcursul indeplinirii contractului apar situatli ce nu au putut fi avute in vedere la
lncheierea acestuia, partile de comun acord, pot modifica prin act aditional data/perioadele de
prestare asumate.

Art. 14. lncetarea contrectutui
1. Tncetarea prezentului contract poate avea loc in urrnatoarele situatii:
a) prin acordul scris al partilor, lnainte de termenul stabilit prin contract, in baza unor motive temeinic
justificate, cu conditia tnstiintarii in scris cu cel putin 30 de zlle inainte de data renuntarii:
b) la expirarea termenului;
c) prin rezilerea contractului pentru cauza de neexecutare;
d) prin aparitia oricarei alte incapacitaf legale care sa impiedice executa rea prezentului contract;
e) la data pronuntarii sentintei de deschidere a procedurii lnsolventei/procedurf simplificate a
falimentului;
2. Achizitorul tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cel mult 30 de zile de la
aparitia unor circurnstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului ~i care conduc
la modificarea clauzelor contractuale in asa rnasura tncat indeplinirea contractului ar fi contrara
interesului public sau prevederilor legale in vigoare.
3. Rezilierea contractului tsi va produce efectele de drept in termen de 30 de zile de la notificarea
partii in culpa asupra intentiei de reziliere, daca in acest termen partea in culpa nu i~i lndepllneste
obliqatiile asumate prin contract.
4. (1) In cazul in care Achizitorul este notificat, de oricine este in drept sa 0 faca, cu privire la
necesitatea tncetarii contractului, acesta va notifica prestatorul In maxim 1 zi de la data primirii
documentului cu privire la necesitatea tncetarii contractului.

(2) In acest caz Achizitorul are obliqatia de a piatl, catre Prestator, partea din contract tndeplinita
pana la data indeplinirii termenului de denuntare,
5. Prestatorul poate rezilia prezentul contract daca Achizitorul nu i~i lndeplineste obliqatia de plata
catre prestator a sumelor datorate acestuia, dupa expirarea termenului de 30 de zile de la data
prevazuta la clauza 9. 2.
6. Nerespectarea obliqatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil ~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.
7. Achizitorul tsi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare sensa adresata
Prestatorului, fara 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.
8. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobandit anterior
acesteia in temeiul prezentului contract.
9. In cazul deschiderii procedurii insolventei impotriva prestatorului, Achizltorul lsi rezerva dreptul de
a notifica administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intentia de denuntare a prezentului contract;
la data explrarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea soiicitarii Achizitorului de denuntare a
contractului l?i daca administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde, contractul se considera
denuntat fara nicio alta formalitate ~i fara nicio alta procedure judiciara sau extrajudiciara. In acest
caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
lndeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului in conditlile prezentului articol sau pana
la data exprimarii acordului de catre administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la lncetarea
contractului.
10. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I in termenii prevazuti la art.222 sl
223 din Legea nr. 98/2006 privind achlzitiile publice.

Art. 15. Ajustarea pretulu; contractului
1. Pentru serviciile prestate, pla1i1edatorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate la art. 4
alin.(3).
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2. Pretul contractului poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru acoperirea costurilor
salariale raportate la salariul brut minim legal pe baza caruia s-a fundamentat pretut contractului
si/sau in cazul in care au loc rnodlficari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite
locale al carer efect se reflects in cresterea/dlminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat
pretul contractului.
3. In orice situatie, ajustarea pretului contractului nu trebuie sa conduca in niciun caz la tncalcarea

pragurilor valorice prevazute in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 16. Cesiunea
1. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obligatiile nascute ramanand in
sarcina pal\ilor contractante, astfel cum au fost stipulate l?iasumate initial.

Art. 17. Forta majora si cazul fortuit
1. Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obliqattilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
3. 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.
4. Partea contractanta care invoca forta majora are obliqatia de a notifica celeilalte partl, in 48 de
ore, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor,
5. Partea contractanta care invoca forta majora are obliqetia de a notifica celeilalte pal\i incetarea
cauzei acesteia Tnmaximum 15 zile de la incetare.
6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pal\i incetarea de drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
7. In situatii exceptionale (neaprobarea bugetului de cheltuieli, lipsa creditelor bugetare, etc.)
termenul de plata al facturilor inregistrate la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1, este de 60 zile de
la data Tnregistrarii acestora la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1, conform dispozitiilor art. 7 alin.
1 din Legea nr. 72/2013 cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile exceptionale vor fi
notificate de catre Achizitor printr-o notificare scrisa Prestatorului in termen de 30 de zile de la data
inregistrarii facturilor la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1.

Art. 18. Solutionarea litigii/or
1. Achizitorul ~i Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale arniabila, prin
tratative directe, orice netnteleqere sau disputa care se poate ivi tntre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul ~i Prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti din Romania.

Art. 19. Limba care guverneaza contractul
1. Limba care guverneaza contractul este limba romana

Art. 20. Comunicsri
1. (1) Orice comunicare tntre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa Tnscris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat l?i in momentul
primirii.
2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, teleqrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
ccnfirmarii in scris a primirii comunicarti.

Art. 21. Prelucrarea date/or cu caracter personal
1. Partile se angajeaza sa respeete dispozitiile Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
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Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), denumit in continuare
Regulamentul (EU) 2016/679.
2. In scopul asigurarii respectarii prevederilor punctului 2, partile dispun masuri specifice pentru
asigurarea respectarii dispozitiilor art. 25 din Regulamentul (EU) 2016/679.
3. Orice lncalcare a securitatii datelor cu caracter personal care priveste datele prelucrate in temeiul
prezentului contract este notificata de lndata de catre prestator, achizitorului in termen de maxim 24
ore de la data constataril.

Art. 22. Legea aplicabila contractului
1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

prezentul contract in 2 (doua) exemplare, a

SEF SERVICIU
SERVICIUL CONTABILITATE

l?i ACHI~~Ib{~UBLICE
CHI~c7iela

SEF SERVICIU
SERVICIUL ADMINISTRATIV

Certificat in ivi~ reatitatii
reqularlta . i legalitalii

NITA

Comp.A~.,
VLAGEA;rna
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