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CONSILIUL LOCAL SECTOR I BUCURE$TI

COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARATMAN

Serviciul Achizitii Publice, Relatii cu Mass - Media, Secretariat

Compartiment Achizitii Publice Urmarire Contracte

Str. Caraiman 33 A, Sector l, BucureSti

tel I fax: 021 I 224.13 .07
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Contract de servicii de consultanta si asistenta asimiliate functiei de

responsabil date personale

Preambul

in temeiul Legii Nr. 9812016 din 19 mai2016 privind achiziliile publice cu modificarile si

completarileulterioareqiaHot[r6riideGuvernNr.3g5l2016din2iunie2016pentruaprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

achizifie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achizitiile publice cu

modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract.

l.Partile
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN, cu sediu in Bucuresti, sector 1, Str.

Caraiman, nr. 33A, telefon/fax 02112244122, cod fiscal 23410107, Cont Iban

RO17TREZ70L2466027LXXXXX, deschis laTrczoreria Sector 1, reprezentata prin Director

Executiv Iuliana Livia Gomes in calitate de achizitor, pe de o parte

qi

S.C. R&M INTERNATIONAL 94 SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Masina dePaine2Za

Sect. 2,tel. 0744688899, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr.

J/4015578/1994, CrJl RO5463030, cont IBAN RO45TRE27005069XXX010413, deschis la

Trezoreria Sect. 2 Bucuresti, prin reprezentant legal Dl. RAZVAN ORBU, in calitate de

director, denumit in prezentul contract, prestator

2. Defingii
2.1 -lnprezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - reprezintd prezentul contract gi toate Anexele sale.

b.achizitor Si prestator - pdrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul

contract;

c. prelul contractului - preJul pldtibil prestatorului de c6tre achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integrald qi corespunzdtoarc a tuturor obliga{iilor asumate prin contract;
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d. servicii - activit6li a cdror prestare fac obiect al contractului;

e. produse - echipamentele, maqinile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse

in anexa/anexele la prezentul contract qi pe care prestatorul are obligafia de a le furniza aferent

serviciilor prestate conform contractului;

f. forla majord - un eveniment mai presus de controlul parfilor, care nu se datoreazd greqelii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului qi care face

imposibilS executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea

evenimente: ruzboaie, revolutii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii

aplrute ca urnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativd.

Nu este considerat forfd majorE un eveniment asemenea celor de mai sus care, frrd a crea o

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parfi;
j. zi - zi calendaristicS; an - 365 de zile.

3.Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare 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 lazile reprezintdzile calendaristice dac6nu se

specificE in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se oblig[ sdpresteze servicii de consultanta si asistenta asimilate functiei
de responsabil date personale, in perioada/perioadele convenite qi in conformitate cu

obligaliile asumate prin prezentul contract.

4.2. Ritmicitatea lucrarilor: lunar si la solicitarea personalului intern al beneficiarului.
Nerespectarea prevederilor legale in derularea contractului duce la nulitatea acestuia.

4.3 - Achizitorul se obliga sd plateascd pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

5. Prelul contrsctului
5.1 Pentru serviciile stipulate la pctul. 4.1.

Pre{ul pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de catre achizitor este 5.{l4{} cle: lei
fara tvar la care se adauga TVA in valoare de i.{}7i,6, valoareatotala a contractului fiind
{r.71X,ti dc l*:i, reprezentand 7{}5 lei fara TVA/luna.

6. Durata contractului
6.1 * Prezentul contract intr5 in vigoare la data semndrii acestuia de cdtre ambele pdrli

contractante, iar durata acestuia este pana la 3 t.l 2"2{}t$.

6.2- Durata prezentului contract poate fi prelungita, prin act aditional, semnat de ambele parti,

in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data incheierii acestuia confbnn art. 165 din
Hotararea nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicS/acordului-cadru.

7. Executarea contract ul ui
7.1 - Executarea contractului incepe de la data semnarii de catre ambele parti.
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8, Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) acte adilionale, dacd existS;

b) propunerea tehnico-financiard;

c) detaliu achizitie directa atribuita nr. I),{ . ,' I v,r ,r i

ci) caici tic sarr'.iLri

9, Obligaliile principale ale prestatorului
9.1 - Prestatorul se oblig[ sd presteze serviciile la standardele qi sau performanlele in vigoare.

9.2 - Prestatorul va informa si solicita achizitorului sa fie create conditiile necesare pentru

indeplinirea sarcinilor ce revin din prezentul contract.

9.3 - Prestatorul impreuna cu achizitorul pot intocmi un grafic, care sa raspunda intereselor

achizitorului, cu respectarea stricta a legislatiei in vigoare.

9.4 - Prestatorul se obliga sd presteze serviciile pe perioada derularii contractului.
9.5 - Prestatorul se obligl sd despagubeascd achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectualf, (brevete, nurne, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,

instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizilionate, qi

ii) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturS, af'erente, cu excep{ia situaliei in
care o astfel de incalcare rezultd, din respectarea caietului de sarcini intocmit de c[tre achizitor.

10. Obligaliile principale ale acltizitorului
10,1 - Achizitorul este obligat sa creeze conditiile necesare pentru desfasurarea serviciilor de

consultanta si asistenta asimiliate functiei de responsabil date personale, respectand cu strictete
prevederile legale.

10.2. Achizitorul se obligd sd receplioneze serviciile prestate prin proces verbal in termenul
convenit in contract.

10.3 - Aclrizitornl sc obligl s;,i platcirscit prctul catre prcstltor in tcrurciuri iie {i{} dr: zilc drr la

lrrinr ircu iactrir"ii.

10.4 - Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevdzute convenite, furnizorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor qi de a beneficia de

reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzdtor zilei de ef'ectuare a pla{ii. Imediat ce

achizitorul onoreazd factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp
posibil.

10.5- In mod obligatoriu, pentru a fi decontate, facturile vor fi insotite de documente
j usitificative referitoare la executarea serviciilor.

ll. Saycliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
I 1.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivS, prestatorul nu reugegte si-qi execute obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca

penalitali, o sumd echivalent[ cu o cotd procentual[ de 0.05% din preful contractului ramas

neexecutat.

11.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazf, facturile in termen de 14 zile de la expirarea
perioadei prevazuta la pct.l0.2, atunci acesta are obligalia de a pldti, ca penalitSli, o sumd

echivalentd cu o cotd procentuald de 0.05% din plata neefectuatd pentru fiecare zi de intarziere
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p54i, in
rnod culpabil qi repetat, d[ dreptul par]ii lezate de a considera contractul de drept reziliat qi de

a pretinde plata de daune-interese.



11.4 - Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renun(a oricAnd la contract, printr-o notificare scrisd

adresatd furnizorului,frrdnici o compensatie, dac[ acesta din urm[ dd faliment, cu conditia ca

aceastd anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acfiune sau despdgubire pentru

furnizor. ln acest caz, fumizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru

partea din contract indeplinita pdna la data denunldrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Alte resposabilitdli ale prestatorului
l2.l - (1) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevdzute in contract cu

profesionalismul qi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu

propunerea sa tehnicS.

(2) Prestatorul se obliga sd supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,

rnaterialele, instalafiile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitivd cerute de qi pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este

prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu

graficul de prestare convenit. Totodatd, este rdspunzdtor at6fi de siguranla tuturor operaliunilor
qi metodelor de prestare utilizate, c6t qi de calificarea personalului folosit pe toatd durata

contractului.

13. Alte responsabilitdli ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligd s5 pund la dispozilia prestatorului orice facilit6{i gi/sau informa}ii
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnici qi pe care le considera necesare indeplinirii
contractului.

14, Receplie Si veriJicdri
l4.l - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
confbrmitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd qi din caietul de sarcini.

14.2 - Verificdrile vor fi efectuate in confbrmitate cu prevederile din prezentul contract.

Achizitorul are obliga{ia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentanlilor sbi

irnputerniciti pentru acest scop.

1 5. incepere, Jinalizare, tntfrrzieri, sisture

15.1 - (l) Prestatorul are obliga{ia de a incepe prestarea serviciilor in tirnpul cel mai scurt
posibil de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
l5.Z - (1) Serviciile prestate inbaza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd,a acestora

prevazutd a fi terminatd intr-o perioadd stabilitS, trebuie finalizate in termenul convenit de pa(i,
termen care se calculeaz[ de la data inceperii prest[rii serviciilor.
(2) in cazul in care:

i) orice motive de intArziere, ce nu se datoreazd, prestatorului, sau

alte circumstanfe neobisnuite susceptibile de a surveni, altf'el dec6t prin incalcarea contractului
de cdtre prestator

1 6. Aj usturea prelul ui contrsctul ui
16.1 - Pentru serviciile prestate, plalile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate

in propunerea f'rnanciard, anexd la contract.

16.2 - Prelul contractului nu se actualizeazd,.



17, Amendamente

17.1 - Pa(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni

modificarea clauzelor contractului, prin act aditrional, numai in caztl apariliei unor

circumstanle care lezeazd. interesele comerciale legitime ale acestora qi care nu au putut fi
prevdzute la data incheierii contractului.

18. Forla majord
18.I - Forfa majord este constatatd de o autoritate competentd.

18.2 - Forfa majori exonereazd pa{ile contractante de indeplinirea obliga{iilor asumate prin
prezentul contract, pe toat6 perioada in care aceasta acfioneazd".

18.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo(ei majore, dar frrd
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrfilor pdn6 la aparilia acesteia.

18.4 - Partea contractantd, care invoci forta majori are obligalia de a notifica celeilalte pdrli,
imediat qi in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in
vederea limitdrii consecintelor.

18.5 - Dacd forfa major6 ac\ioneazd, sau se estimeazE ca va acfiona o perioadd mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pa(i incetarea de plin drept aprezentului
contract, fdrd, ca vreuna din parfi s5 poatd pretindd celeilalte daune-interese.

I 9. In cetareo controctului
19.1 - Prezentul contract inceteazd, de drept: prin a.jungerea la termen
19.2 - Contractul poate inceta qi in urmdtoarele cazuri'.

- prin acordul de voinld al pa4ilor;
- prin rczilierea de cdtre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod

necorespunzdtor a obligaliilor asumate prin prezentul contract, de cdtre cealaltd pafie, cu

notificare prealabild de 15 zile a pA{ii in culpd;

2 0. S o lulio nur ea I itig iilo r
20.1 - Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabil[, prin
tratative directe, orice neinJelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd
cu indeplinirea contractului.

20.2 -Dacd,, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul qi prestatorul
nu reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergenJd contractualS, fiecare poate solicita ca disputa
sd se solufioneze de cdtre instanlele judecatoreqti competente.

2L Limba core guverneuzii contractul
21.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romdnS.

22. Comunicdri
22.1 - (1) Orice comunicare tntre p[r]i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sd fle transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cAt qi in momentul
prirnirii.
222 - Comunicdrile intre par{i se pot face gi prin telefon, telegramS, telex, fax sau e-mail cu

condilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

23. Legea oplicubild contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

rt
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Parlile au inteles sd incheie azi 02.05.2019, prezentul contract in doud exemplare, cdte unul
pentru fiecare parte.

COMPLEXUL MULTI
Prestator

S.C. R&M INTERNATIONAL 94 S.R.L.

CARAIM

Di
Iuliana L G

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,

Avizat pentru legalitate,

Consilier Juridic

Constantin Marasescu

Serviciul Achizitii Publice, Relatii cu Mass - Media, Secretariat,

Consilier Superior

Oarqa Oorea
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Director

tfl 
"ul,'94 *

fi:"d
Florentina Ianbu


