
CONTRACT DE PRf,STARI SDRVICII
REVIZIE 49 APARATE AER CONDITIONAT
x". 49 ai" j_J__Qg t_!s/C

l.Parti contractante

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr. l, sector l, telefon/fax
313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TRE224A840303200109X deschis Ia Trezoreria Statului
Sector I, reprezentata prin Director General Alina ROMAN, Director General Adjunct Ec. Mirela IONITA, in
calitate de achizitor, pe de o parte

Si

SC ENERGY TERMOCLIMA SRL cu sediul in Bucuresti, Strada Garlei nr. 1, Imobil C 163 sector l, telefon
0'731.727.877, cod unic de inregistrare J4012744/2012/2012, cod fiscal 29896090, cont
RO79TREZ70I5069XXX013328 deschis la Trezoreria Statului Sector l, reprezentata Giuseppe Matera, in
calitate de prestator, pe de altf, parte

2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urmltorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract 9i toate anexele sale;

b. achizitor gi prestator - pdrtile contractante, aga cum sunt aoestea numite in prezentul contractl
c. pretul contractului - pretul pletibil prestatorului de cltre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrald qi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
e. produse -echipamentele si orice alte bunuri pe care prestatorul are obligatia de a le fumiza in legatura cu
prestarea servici ilor conform contractului.
f. forta majord - un eveniment mai presus de controlul pdrtilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei acestora, care
nu putea fi prevdzttt la momentul ?ncheierii contractului qi care face imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revoluti, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativ[. Nu
este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, {Ird a crea o imposibilitate de executare,

face extrem de costisitoare executarea obligatilor uneia din pl(i;
g. zi - zi calendaristicil; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de

plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice, dacd nu se specificd in rnod

diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligd sa efectueze revizia aparatelor de aer conditionat aflate in dotarea Administratiei
Strazilor, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligd si pldteasc[ pretul convenit in conditiile prezentului contract pentru serviciile prestate.

5. Pretul contractului
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de cdtre achizitor:
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5.2 -Pret total contract este de: 3.430,00lei,
5.3 - Pretul contractului acopera revizia celor 49 aparate de aer conditionat.

6. Durata contractului
6.1 * Durata prezentului contract: 31.12.2015.
6.2'Otice modificare se face cu acordul partilor, prin incheierea unui act aditional.

7. Executarea contractului
7.1 - Prestarea serviciilor incepe imediat dupa semnarea contractului de catre ambele parti.

8. Documentele contractului
8.1. Natura si volumul serviciilor sunt precizate in oferta.
8.2 Documentele contractului sunt : oferta; caietul de sarcini;

9. Obligafiile principale ale prestatorului
9'1 - Prestatorul se obliga sa presteze gi sa finalizeze serviciile, cu atentia gi promptitudinea cuvenitd, in
concordanti cu obligatiile asumate prin contract.
9'2 - Prestatorul se obliga sa asigure buna functionare a aparatelor de aer conditionat prin efectua rea revjziei
conform Anexei nr. 1.

9'3 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodata este raspunz ator atat de
siguranta tufuror operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului
9.4 - Prestatorul va efectua revizia aparatelor de aer conditionat ce consta in :

si externa

9'5 - Dupa efectuarea reviziei se va intocmi un proces verbal in concordanta cu serviciile prestate.



I 0. Obligatiile achizitorului
10. 1 - Achizitorul se oblign si plSteasc[ pretul convenit in contract pentru prestarea serviciilor, in termen de 30 zile
calendaristice de la emiterea facturii de catre prestator.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligafiitor
I 1 .l - in cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reugeqte sd-qi onoreze obligatiile asumate prin contract,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalititi, o sumd echivalentd cu 0,05% din
pretul contractului, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult decat valoarea obligatiei neonorate pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2-incazulin careachizitorulnuonoreazdfacturileintermende30de ziledelaexpirareaperioadeiconvenite,
atunci acesta are obliga{ia de a pldti, ca penalitdti, o sumd echivalentd cu 0,5 Yo din plata neefectuatd, pentru fiecare
zi de intarziere, dar nu mai mult decat valoarea obligatiei neonorate.
1 1.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p6rti, in mod culpabil qi
repetat, d[ dreptul pdrtiilezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice
12. Garantia de buna executie
Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5%o din pretul acestuia, in
termen de maxim l0 zile calendaristice de la semnarea contractului. Garantia astfel constituita va acoperi intreaga
perioada de derulare a contractului.
l2.l Garantia de buni executie se poate constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancard sau de o societate de asigurdri in conditiile art.90 alin. (1) din H.G. nr.92512006 sau
prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, ?n coditiile prevdzute la art.90 alin. (3) din H.G.
nr. 92512006 actualizata cu HG nr. 1045/201 l. in acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in
contul deschis la dispozitia autoritdtii contractante va fi de 0,5Yo din pretul contractului.
12.2. Achizitorul are obliga{ia de a elibera/restitui garanlia de bund executie in cel mult 14 zile de la dataintocmirii
procesului-verbal de recepfie a produselor care fac obiectul contractului gi/sau de la plata facturii finale, dacb nu a
ridicat p6ni la acea dati pretenfii asupra ei.

12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garantiei de bund executie, oricdnd pe parcursul indeplinirii
contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care furnizorul nu igi indeplineqte obligatiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei preten{ii asupra garan}iei de bund execu}ie autoritatea contractanti are obliga{ia de a
notifica preten{ia furnizorului, precizdnd obligatiile care nu au fost respectate.

13. Inceperea, prestarea si receptia serviciilor
13.1 - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil.
13.2 - Receptia se va efectua prin testarea echipamentului si completarea documentelor (fise service).

14. Modalititi de plati
14. I - Prestatorul va emite factura dupa intocmirea procesului verbal de receptie a serviciilor prestate.
14.2 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata facturii in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea
acesteia la sediul achizitorului. Plata se va face pebazaprocesului verbal de receptie si a facturii.
14.3 - Achizitorul nu va efectua, iar prestatorul nu va solicita plati in avans.

15. Ajustarea pretului contractului
I 5. I - Pretul unitar prevazut in Anexa nr. I , nu se ajusteaza pe toata perioada de derulare a contractului.

16. Amendamente
16.1 - Pdrtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional.
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17. Incetarea contractului
11.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept :

inainte de inceperea prestarii prezentului contract.
(1) Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte

parti, cu cel mult 30 zile inainte de data la care incetarea utmeaza sa-si produca efectele.
17.2 Rezilierea / incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.

17.3 Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

18. Cesiunea
l8.l Prestatorul poate cesiona creantele nascute din prezentul contract numai cu acordul achizitorului, obligatiile
ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
18.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici responsabilitate privind garanlia sau orice alte obligatii asumate
prin contract.

19. Forta majori
l9.l - Forta major[ este constatatd de o autoritate competentd.

19.2 - Forta majori exonereazi pdrtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe

toatd perioadain care aceasta actioneazd.

19.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard, a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pdrtilor pdni la aparitia acesteia.

19.4 - Partea contractantd care invocd forta majori are obligatia de a notifica celeilalte pdrti, imediat gi in mod
complet, producerea acesteia gi s[ ia orice mdsuri care ii stau la dispozitie in vederea limitArii consecinfelor.
19.5 - Dacl forta majori actioneazd sau se estimeazd ci va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul si notifice celeilalte pdrti incetarea de plin drept a prezentului contract, fdrd, ca vreuna din p[rti sd

poat[ pretinde celeilalte daune-interese.

20. Solufionarea litigiilor
20.1 - Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabili, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu indeplinirea contractului.
20.2 - Dac6, dupd 75 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reuqesc sd rezolve in mod
amiabilo divergenfi contractualS, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de cdtre instantele judecdtoreqti

din Romdnia.

21. Limba care guverneazi contractul
2l.l - Limba care guvemeazd contractul este limba rom6n6.

22. Comuniciri
22J - (l) Orice comunicare inhe p5(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie transmisd in
scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdtin momentul transmiterii, cdt giin momentul primirii.
22.2 - Comunicdrile intre pdrti se pot face gi prin telefon sau telegramS, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmdrii in scris a primirii comunicirii.



23. Legea aplicabill contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Responsabil pentru derularea contractului este Serviciul A.P.P.S.I.O.E.P, din cadrul Administratiei Strazilor.

Prezentul contract s-a incheiat in 4 exemplare un exemplar pentru prestator si trei exemplare pentru achizitor.

Achizitor,
ADMINISTRATIA STRAZILOR

Director General,

Alina ROMAN

Prestator,
SC ENERGY TERMOCLIMA SRL

I

Reprgzent'Jnt legal
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Director General eAj. Pc.,'{S--*ll
Mirela IONITA

Control Financiar

Intoamit S.I.


