,i

--*::#"

Com plexu I Mu ltifu nclional

CARAIMAN

rol-ncrnir:2Ol g.eu

, , \u{tn1ut nu(rkt\lr 4

Wst,r"totttu

I

irriiiit.:-iir'rli{t il(.i.li{.rali.:ri lit {1.:)Its il,l l.,lrrr;r,,i: flrrr-x:e::it:

coNsrlruL LOCAL SECTOR I BUCURE$Tr
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN
Serviciul Achizitii Publice, Relatii cu Mass - Media, Secretariat
Compartiment Achizitii Publice Urmarire Contracte
Str. Caraiman 33 A, Sector l, Bucuregti
telI fw<: 021 /224.

e-mai

I

;

.07
achi ziti i. car aiman@y aho o, com
I3

;oMPLExut n uLrlruNcTloNAL
CAMll,lAN

llt

I;"* *l

I,nr**,

*a. ..?.9-.Q?-"'

Contract servicii de radiocomunicatii statie mobila si fixa ambulanta
Preambul
in temeiul Legii Nr. 9S12016 din 19 mai2016 privind achiziliile publice gi a Hotdr6rii de
Guvern Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor rnitodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie public6/acoidului-cadru din
Legeant.9812016 privind achizipiile publice, s-a incheiat prezentul contract.

l.Partile
COMPLEXUL MULTIF'UNCTIONAL CARAIMAN, cu sediu in Bucuresti, sector 1,
Str. Caraiman, nr. 33A, telefon/fax 02t12244122, cod fiscal 23410107, Cont Iban

ROl7TREZ70L2466027IX^XI.XX, deschis laTrezoreria Sector 1, reprezentata prin Director
Executiv Iuliana Livia Gomes, in calitate de achizitor, pe de o parte
qi

S.C. Centrul pentru Servicii de Radiocomunicatii S.R.L., cu sediul in Bucuresti,
Bulevardul Poligrafiei, Nr. 3,{, Sector l, tel. 021.311.6g.50; 0723.151.144, fax
021.311.68.53, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr.

J40172371r994, cul 55733s1, atribuit fiscal: Ro-, cont cod IBAN ff.
RO14TRE27005069XXX001659, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, prin
reprezentant legal Dl. Gabriel l.,aurentiu Militatu, in calitate de Aclninistrator, denumii in
prezentul contract, prestator
2.

De{ntlii

2.1 - rn prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta(i astfel:
contract * reprezintd prezentul contract qi toate Anexele sale.
b.achizitor gi prestator - plrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c.prelul contractului - pretul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, inbaza contractului,
pentru indeplinirea integralS gi corespunzdtoare a tuturor obligafiilor asumate prin
contract;
d.servicii - activitSli a crror prestare fac obiect ar 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 obligalia de a le furniza
aferent serviciilor prestate conform contractului;
f. forla maiotd - 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 caie
iace
imposibilS executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolufii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii
ap[rute ca unnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv6 ci enunciativ-d.
a.

Nu este considerat fo4a majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd. a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga(iilor uneia din pd(i;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3,Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare cuvintele la fbrma singular vor
include forma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dac[ nu se
specific[ in mod dif-erit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligd sd furnizeze servicii de radiocomunicatii in favoarea beneficiarului
in zona Bucuresti sector 1, pentru un numar determinat de echipamente proprietatea
beneficiarului si specificate in Anexa nr.
pa.rte integranta a prezentului contract.
Echipamentele vor functiona pe infrastructura de radiocomunicatii a prestatorului, respectiv
in regim semi-duplex, pe repetorul CSR.
4.2 - Ritmicitatea seriviciilor de radiocomunicatii, in conformitate cu prevederile legale, vor
fi atestate de Procesele V
lrvicii de radiocomunicatii in care sunt
specificate: data, tipul operatiei, mentiuni / perioada, numele reprezentantului beneficiarului
si al titularului, precum si semnaturile. Nerespectarea prevederilor legale in derularea
contractului duce la nulitatea acestuia.
4.3 - Achizitorul se obligd s5 plateasc6 prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate, sub forma de abonament lunar astfel:

l,

Nr.

TIP ECHIPAMENT

crt.
I

2.

3.

TOTAL

Cantitate
-buc.-

Tarif lunar unitar
(lei fara TVA)
repetor

Servicii de radiocomunicatii
pentru STATIE MOBILA M

Motorola CM140
Servicii de radiocomunicatii
pentru STATIE FIXA
CMI40
Servicii de radiocomunicatii
pentru STATIE
PORTABILA DPl4OO

Total
( lei fara TVA)

4

59.50

238.00

1

s9.50

s9.500

5

59.50

297.s0

10

595

5, Prelul contractului
Prelul pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de .1,7{r{!
Iei fara tvarla care se adauga TVA in valoare de $0.9,4 lei, valoareatotalaa contractului fiind
de ii.{*{r4,-l lei, reprezentand 5gS lei fara TVA/luna.

Durata contractului
6.1 - Prezentul contract intrd in vigoare la data semn[rii acestuia de c[tre ambele pdr{i
contractante, iar durata acestuia este cuprinsa intre (i3.$5.2{} i 1} si -3 {. i ?".?{}X $.
6.2- Durata prezentului contract poate fi prelungita, prin act aditional, semnat de ambele
parti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ladata incheierii acestuia conform art.
165 din Hotararea nr.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor ref'eritoare la atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru.
6,

Executsres contractului
- Executarea contractului incepe de la data semnarii de catre ambele parti.

7.

7.1

o c umentele co ntruct ul ui
8.1 - Documentele contractului sunt:

8. D

a) acte adifionale, dacd exist6;
b) propunerea tehnico-financiar6;

c) rjetalir"r achizitic r'1ir*cla atribuita nr.

9. Obligaliile principale

DA L L qE,\

5-\\

ule prestatorului

9.1- Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standardele qi sau perfbrrnan{ele prezentate
in propunerea tehnicS, anexd la contract.
9.2-Prestatorul va informa si solicita achizitorului sa fie create conditiile necesare pentru
indeplinirea sarcinilor ce revin din prezentul contract. De asemeni se vor intocmi documente
specifice serviciilor de radiocomunicatii. Documentele sunt urmatoarele : Procese verbale de
receptie privind prevederile legale specifice, in care vor fi cuprinse toate elementele
informative prezentate la articolul 4-2. Prestatorul impreuna cu achizitorul pot intocmi un
grafic de turnizare a serviciilor, care sa raspunda intereselor achizitorului, cu respectarea
stricta a legislatiei in vigoare.
9.3- Prestatorul se obligd sd presteze serviciile pe perioada derularii contractului.
9.4- Prestatorul se oblig[ sd despagubeascd achizitorul irnpotriva oricdror:
i) reclamalii gi acfiuni in justifie, ce reztltd din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalafiile sau utilajele folosite pentru sau in
legaturd cu produsele achizilionate, pi
i) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceplia
situaliei in care o astfel de incalcare rezultd, din respectarea caietului de sarcini
intocmit de cdtre achizitor.

10. Obligaliile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obligd sd receplioneze serviciile prestate prin proces verbal in termenul
convenit in contract.
10.2 - Achizitorul se obligd sd plateascd prelul cAffe prestator in termenul de 60 r1c zilc: rlc la
prirlr i rr:ii l'hcirrli i.
10.3 - Dacd. achizitorul

nu onoreazd. facturile in termen de l4 zile de la expirarea perioadei
previzute convenite, furnizorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor gi de a beneficia de
rcactualizarea sumei de plat[ la nivelul corespunzdtor zilei de efectuare a plalii. Imediat ce
achizitorul onoreazd, factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp
posibil.
10.4- In mod obligatoriu, pentru a fi decontate, facturile vor fi insotite de documente
jusitifi cative referitoare 1a executarea serviciilor.

ll.

Saycliuni pentru neindeplinirea culpabild a obtiguliilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reuqegte s[-gi execute obligafiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca

penalitali, o sumA echivalentd cu o cotd procentuald de 0.05% din preful contractului ramas
neexecutat.

t1.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreaz[ facturile in termen de 14 zile de la expirarea
perioadei prevazvtalapct.ll.2, atunci acesta are obligalia de a pldti, ca penalitdli, o sumd
echivalentd cu o cotd procentuald de 0.05Yo din plata neefectuatd pentru fiecare zi de
intuziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
I 1.3 - Nerespectarea obliga(iilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pd(i, in
mod culpabil qi repetat, db dreptul p64ii 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 oric6nd la contract, printr-o notificare scrisd
adresatd furnizorului, ftrd nici o compensalie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condilia
ca aceastl anulare sI nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acfiune sau despdgubire pentru
furnizor. in acest caz, fumizorul are dreptul de a pretindi numai plata corespinzatoarepentru
partea din contract indeplinitd pdnl la data denunldrii unilaterale a contractului.

Clsuze specifice

Alte resposabilitdyi ale prestatorului
L2.1 - (1) Prestatorul are obligafia de a executa serviciile prevdzute in contract cu
profesionalismul gi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu
12.

propunerea sa tehnicd.
(2) Prestatorul se oblig[ sd supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitivd cerute de gi 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 execulia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. TotodatS, este rdspunzdtor atdt de siguranla tuturor
operaliunilor qi metodelor de prestare utrlizate, cAt qi de calificarea personalului folosit pe
toat6 durata contractului.
13,

Alte responsabilitdtri ale achizitorului

13.1 - Achizitorul se obligi sd pund la dispozilia prestatorului orice facilitali qi/sau informalii
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnicd qi pe care le considera necesare indeplinirii

contractului.

verfficdri
l4.l - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd qi din caietul de sarcini.
14.2 - Verificdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obliga{ia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentanfilor sdi
imputernicili pentru acest scop.
14. Receplie Si

I 5. incepere, Jinalizare, tntfrrzieri, sisfare

15.1 -

(l)

Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt
ordinului de incepere a contractului.
(2) In cazul in care prestatorul suferd intdrzieri qi/sau suportd costuri suplimentare, datorate
in exclusivitate achizitorului pa(ile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, qi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adauga la prelul
contractului.
posi^bil de la primirea

15.2 - (l) Serviciile prestate inbaza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd,a acestora
prevazutd, a fi terminatd intr-o perioadd stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in
termenul convenit de parli, termen care se calculeazd de la data inceperii prestdrii serviciilor.

(2) in cazul in care:
i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau

ii)

alte circumstanle neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decdt prin
incalcarea contractului de c6tre prestator,
indreptdlesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricdrei taze a acestora, atunci par{ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare qi vor
semna un act adilional.
I 5.3 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectd graficul de prestare,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul parfilor, prin
act adilional.
15.4 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execulie, orice intArziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitali prestatorului.
6, Ajustarea prelului contractului
16.1 - Pentru serviciile prestate, plafile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate in propunerea financiard, anexd la contract.
16.2 - Prelul contractului nu se actualizeazd,.

1

17. Amendamente

l7.l - Parlile contractante

au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor
circumstanle care lezeazd, interesele comerciale legitime ale acestora qi care nu au putut fi
prevdzute la data incheierii contractului.

18.

Forlo mujord

18.1 - ForJa rnajord este constatati de o autoritate competentd.
18.2 - ForJa majord exonereazd parllle contractante de indeplinirea obliga(iilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta aclioneazd.
18,3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fo4ei majore, dar
ftud, a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrJilor p6n[ la aparilia acesteia.
18.4 - Partea contractantd care invoc[ forla major[ are obliga]ia de a notifica celeilalte pdr1i,
irnediat qi in mod complet, producerea acesteia qi sa ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie
in vederea limitarii consecinlelor.
18.5 - Dacd for{a major[ aclioneazd, sau se estimeazi ca va ac]iona o perioadd mai mare de 6

luni, fiecare parle va avea dreptul sd notifice celeilalte parli incetarea de plin drept

a

prezentului contract, fdrd, ca vreuna din parfi sf, poatd pretindd celeilalte daune-interese.
1

9, Incetareo

contractului

19.1 - Prezentul contract inceteazdde drept: prin ajungerea la termen
19.2 - Contractul poate inceta gi in urmdtoarele cazuri:
- prin acordul de voinjd al pdrfilor;

- prin rezilierca de cdtre o parte ca urmare a neindeplinirii

sau indeplinirii in mod
necorespunzdtor a obligaliilor asumate prin prezentul contract, de cdtre cealaltd, parte, cu
notificare prealabilS de 15 zile a p54ii in culpd;
- clenuntare unilaterala cier catre autoritatea contriictanta. prin nol.ilioare prealabilS in I 5
t.ile.

0. So I ulionarea litigiil or
20.1 - Achizitorul qi prestatorul vor face toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabild,
prin tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legaturd cu indeplinirea contractului.
20.2 - Dacd, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul qi
prestatorul nu reu$esc s6 rezolve in mod amiabil o divergen{d contractuald, fiecare poate
solicita ca disputa s[ se solu{i oneze de cdtre instanlele judecatoreqti competente.

2

21. Limba care guverneazd contractul
2l.l - Limba care guverneazd contractul este lirnba romAn6.

22. Comunicdri
22.1 - (l) Orice comunicare intre pdrJi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
s[ fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii c6t qi in momentul

primirii.
222 - Comunicdrile intre pd(i se pot face gi prin telefon, telegram[, telex, fax sau e-mail cu
condilia confirm[rii in scris a primirii comunicdrii.
23. Legea aplicabild contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

Parlile au inteles sd incheie azi ...i...)..1.,.i\ prezentul contract in dou6 exemplare, cdte
unul pentru fiecare parte.

Prestator
S.C. CSR S.R.L.

Complex

Gabriel

iciu Financiar Contabilitate
Florentina Iancu

(-,-

Avizat pentru legalit
Consilier Juridic
Constantin Marasescu

efu-

Serviciul AchizitiiPublice, Relatii cu Mass - Media, Secretariat
Clonsilier Sr-rpcrior
Oana Ofrda\
.V\\
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ANEXA NR.

I LA CONTRACTUL nr. .).9.$..3....1..:i.1..:.:....:..1..

Lista echipamentelor proprietatea beneficiarultti, conectate
radiocomunicatii a prestatorului

infrastructura de

:

Tip echipament/Model

Nr.
crt.

la

Cant.

Serii

-bucOI9TJEE62I
Statie mobila Motorola CM140

I

4

O19TJEE628

OI9TJEE625
019TJ87642
Statie radio portabila Motorola DPl400

5

152TTHG912
752TTHG146
752TTHG341
752TTHG326
752TTHG258

Statie fixa Motorola CM140

2.

1

O19TJEE641

l0

TOTAL

Prestator
S.C. CSR S.R.L.

Comple

Administrator,

Di
Iul

nciar Contabilitate
Florentina Iancu

Av izat perltru

I

e

gal itate

Consilier Juridic
Constantin Marasescu

Intocmit
Compartiment Achizitii Publice, Urmarire Contracte
Consilier superior
Oprea Oana
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