
MUNICIPIUL BUCURESTI
ADMINISTFATIA STRAZILOR
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Nr.
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CONTRACT DE SERVICII

ASIGURARE RASPUNDERE CIVILA AUTO

NR. ... /.j-. ..........t .. /.J. p.{,..4.{'

l.PIrfile contractului

in temeiul Ordonanlei de urgenld nr.3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publicd, a contractelor de concesiune de lucriri publice gi a contractelor de concesiune de servicii,

cu modificdrile qi completdrile ulterioare, a intervenit prezentul contract

ADMTNISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.l , sector

1, telefon/fax 313.81.70 , cod fiscal 4433872 , cont trezorerie RO86TR8224A840303203030X

deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Alina ROMAN, si

Director Adjunct Mirela IONITA in calitate de achizitor, pe de o pafie

si

Societatea de Asigurarc-Reasigurare CITY INSURANCE S.A., cu sediul in Bucuresti, Strada

Constantin Aricescu nr. 5-7, parter-demisol, sector 1, cod fiscal 10392742, cont trezorerie

RO25TR-827005069XXX001170 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentata

prin Director General Nicolae MUSAT, in calitate de prestutor, pe de alta parte

2. Obiectul si pretul contractului
2.1. Obiectul prezentului Contract, in temeiul art. 16, alin 2 din Ordinul 14l20ll emis de CSA, il

reprezinta incheierea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin

accidente de vehicule cu plata integrala a primelor de asigurare in maxim 30 de zile calendaristice

de la data comunicarii facturii aferenta fiecarei rate catre Achizitor, pentru 57 autovehicule din

parcul auto al Administratiei Strazilor, in conformitate cu ofefia transmisa si acceptata.

2.2. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, platibil

prestatorului de catre achizitor conform ofertei financiare, este de 56.069,78 lei, TVA inclus.

2.3.Modul de plata :Prima de asigurare totalS se va achita in 4 rate, conform anexa nr. I

intre



3. Durata contractului
3.1. Durata prezentului contract 31.12.2015.

4. Documentele contractului
4.1 - Documentele contractului sunt:

a) oferta de asigurare;
b) anexa I (bunuri asigurate);

5. Obligatiile principale ale prestatorului
5.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate.
5.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantaprezentate in
oferta.
5.3. Prestatorul se oblig-a sa instiinteze Achizitod cu 30 de zile inainte de expirarea politelor
ye+i, cu privire la acest lucru si sa emita noile polite de asigurare cu minim doua saptamani
inainte de intrarea lor in valabilitate.

6. Obligatiile principale ale achizitorului

6.1.Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de servicii asigurari RCA pentru autovehiculele mentionate in anexa 1, atasata
prezentului contract.
6.2. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
6.3. Achizitorul se obliga sa respecte conditiile de asigurare aferente politelor de asigurare.
6.4. Achizitorul se obliga ca in perioada de valabilitate a asigurarii, sa instiinteze in scris
Prestatorul, ori de cate ori este nevoie, despre modificarea datelor referitoare la parcul de
vehicule asigurat, avute in vedere in momentul incheierii prezentului Contract.

7. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
7.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod

culpabil, da dreptul partii lezale de a considera contractul reziliat de drept fara nicio procedura
prealabila si fara interventia instantei judecatoresti si de a pretinde plata de daune-interese.
Oricare dintre parti poate renunta la efectele pactului comisoriu informand in acest sens celalalt
contractant, care ramane obligat in continuare la respectarea obligatiilor contractuale.
Prezenla conventie inceteaza de drept in situatia neindeplinirii obligatiei de plata a primei de
asigurare, de catre asigurat, in termen de 5 zlle de la data scadentei .

Rezilierea contractului nu afecteaza politele de asigurare incheiate in baza prezentului contract,
polite care pot fr rezlliate conform conditiilor de asigurare aplicabile respectivelor polite.
7.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acestuia din urma i se deschide procedura de
reorganizare judiciara sau faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. Denuntarea contractului nt afecteaza
politele de asigurare incheiate in baza prezentului contract, polite care pot fi denuntate conform
conditiilor de asigurare aplicabile respectivelor polite. In acest caz, preslatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data
denuntarii unilateral a contractului.
7 .3. In situatia neindeplinirii obligatiei de plata a primei de asigurare, de catre asigurat acesta
datoreaza penalitati de intarziere calculate de la data scadentei pana la data platii efective, in
cuantum de 0,05 o/o lzi din valoarea ratei de prima restanta.

Valoarea penalitatilor percepute nu poate depasi cuantumul debitului acumulat de Achizitor.
7.4. In situatia neindeplinirii obligatiei de emitere a politelor de asigurare, de catre prestator
acesta datoreaza penalitati de intarziere calculate de la data scadentei pana la data de emiterq. a-i.
politelor de asigurare, in cuantum de 0,05 oh lzi din valoarea ratei de prima restanta.



8. Alte responsabilitati ale prestatorului
8.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevantte in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cu oferta.
8.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru serviciile prestate in conformitate cu oferta.
8.3. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de la data semnarii contractului.

9.Alte responsabiltatii ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe
care acesta le considera necesare pentru indeplinirea contractului.

1O.Forta majora
10.1- Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
10.2- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
10.3- Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
10.4- Partea contractanla care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
10.5- Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 75 zile de la incetare.
10.6- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezenfului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

ll.Solutionarea litigiilor
11.1- Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforlurile pentru arezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.
11.2- Daca dupa i 5 zlle de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare dintre parti poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din raza teritoriala unde isi are sediul
achizitorul.

l2.Amendamente
12.1- Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevaztte la data incheierii
contractului.

l3.Comunicari
13.1 - (l) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinireaprezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris;

-(2)Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.
13.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

14. Limba care guverneaza contractul
14.1- Limba care gtJvemeaza contractul este limba romana
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15. Legea aplicabila contractului
15.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Prezentul contract a fost incheiat in 4 (patru) exemplare originale, un exemplar pentru prestator, 3

exemplare pentru achizitor, egale ca valoare juridica.

Contractul va fi derulat de Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj Transport.
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