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CONTRACT DE SERVICII 
nr. RC .Q& data QX04.2016 

I. P d q e  contractante 

in temeiul Ordonaqei de Urgenv nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizifie public4 a 
contractelor de concesiune de lucrki publice gi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificibile gi 
complet5rile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii, 

intre 

DIRECTIA  GENERA^ DE AS IS TENT^ S O C ~  A MUNICIPIULUI BUCUXEaTI - 
D.G.A.S.M.B. cu sediul in Bucuregti, strada Academiei nr.3-5, sector 3, tel. 021.314.23.15, fax 021. 3 14.23.16cod 
fiscal 1553 1230, cont IBAN R084TREZ7035026XXX000132 deschis la Trezoreria sector 3 Bucuregti, 
reprezentatii prin doamna Cosmina Ioana SIMLEAN NICOLESCU - Director General, in calitate de achizitor, 
pe de o parte, 

S.C. BELIGI S.RL. cu sediul in Bucure~ti, strada Stirbei Voda, nr.2152,b1.26B, ap.2 sector 1, telefon 
0756.700.500, numgr de inrnatriculare J40/8481/2013, CUI 31968296, cont IBAN 
R067TREZ7025069XXXO15713 deschis la Trezoreria sector 1 Bucuregti, reprezentatii prin domnul Andrei 
CRISTEA -Director General, in calitate de predator, pe de altii parte. 

2. Defnifii 
2.1 - In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretqi astfel: 
a) Contract - prezentul contract qi toate anexele sale; 
b)achizitor $iprestator - pwile contractante, q a  cum sunt acestea nurnite & prezentul contract; 
c) prep1 contractului - preful plitibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului, pentru Pndeplinirea 
integrali gi corespunzZCtoare a tuturor obligafiilor asumate prin contract; 
d)servicii - activiali a ckor prestare face obiect a1 contractului; 
elproduse - echipamentele, mqinile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse & anexalanexele la 
prezentul contract gi pe care prestatorul are obligalia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform 
contractului; 
flforfa major& - reprezintrl, o imprejurare de origine extern4 cu caracter extraordinar, absolut imprevizibili gi 
inevitabilil, care se afli in afara controlului orickei pwi, care nu se datoreazi gregelii sau vinei acestora, Si care 
face imposibili executarea ~ i ,  respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rkboaie, 
revolutii, incendii, inundaiii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii a p h t e  ca m a r e  a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivil, ci enunliativi. Nu este considerat for@ major8 un eveniment asemenea 
celor de mai sus care, %ri a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor 
uneia din pwi; 
&) zi - zi calendaristici; an - 365 de zile. 



3. Interpretare 
3.1 - fn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezina zile calendaristice daci nu se specific% in mod 
diferit. 

Clauze obligatoru 

4. Obiectul ~ipreful contractului 
4.1. - Prestatorul se obligi s i  presteze serviciile de inhumare a persoanelor fir6 aparjindtori, care decedeaza' pe 

raza municipiului Bucurejfi, sewicii prevmte in propunerea tehnico-financiaril, anexa la contract, in 
perioadalperioadele convenite pi in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obligi sii pliteasci prestatorului prep1 convenit pentru indeplinirea contractului de servicii de 
inhumare a persoanelor fir2 aparfindtori, care decedeazd pe raza municipiului Bucurejti. 
4.3. - Preful convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prejul sewiciilor prestate, plitibil prestatorului de 
catre achizitor, este de 205.800,OO lei fara TVA, reprezenthd 246.960,OO lei inclusiv TKA, din care 41.160,OO lei 
TVA, pret stabilit pentru un tarif de 735,00/lei fara TKA /pachet servicii fnhumare. 

5. Durata contractuhi 
5.1. Contractul in&& in vigoare de la data de 01.05.2016 ~i este valabil p h &  la data de 3 1.12.20 16, pu&d 
fi prelungit prin act aditional cu acordul arnbelor piiqi. 
5.2. Valabilitatea contractului incepe de la data semnarii acestuia de catre ambele parti. 

6.  Docwnentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnicii gi propunerea financiast; 
c) alte anexe. 

7. Obligafiile principale ale prestatorului 

7.1- Prestatorul se obligi s i  presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioadalperioadele convenite 
Qi in conformitate cu obligatiile asumate. 
7.2- Prestatorul se obligi s i  presteze sewiciile la standardele gilsau performantele prezentate in propunerea tehnicZi, 
anexi la contract. 
7.3 - Prestatorul se obligi s i  presteze sewiciile detaliate in propunerea tehnici 
7.4 - Prestatorul se obligi s i  despigubeasci achizitorul impotriva oric&or: 

i) reclarnatii pi acfiuni in justitie, ce rezultil din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuali (brevete, 
nume, m h i  inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalajiile sau utilajele folosite pentru sau 
in legituri cu sewiciile prestate, pi 
ii) dame-interese, costuri, taxe pi cheltuieli de orice naturk aferente, cu exceptia situaoei & care o astfel de 
?nc&lcare rezulti din respectarea caietului de sarcini intocmit de citre achizitor. 

8. Obligafiile principale ale achizitorului 

8.1 - Achizitorul se obligi s i  pliiteascl pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate conform 
graficului de "ideplinire a contractului. 
8.2 - Achizitorul se obligi s i  receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligi s i  pliteasci in lei prep1 sewiciilor citre prestator, in maxim 30 zile de la data 
inregistrarii facturii de catre autoritatea contractanta, in contul prestatorului. 
8.4 - Daci achizitorul nu onore& facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevkute convenite, 
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Irnediat ce achizitorul onore& factura, prestatorul va relua 
prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. 



9. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabild a oblig#iilor 
9.1 - In c a d  in care, din vina sa exclusivi, fumizorul nu reugegte si-gi indeplineasci obligafiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din preful contractului, ca penalitati, o sum& echivalenta cu o cog  procentualH 
de 0,1% pentru fiecare zi de inttirziere, p h i  la indeplinirea efectivi a obligafiilor. 
9.2 - fn cazul in care achizitorul nu igi onore@ obligafiile & termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acestuia ii revine obligafia de a pliti, ca penalitafi, o sum5 echivalenta cu o cota procentuala de 
0,1% din plata neefectuaa 
9.3 - Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pwi, in mod culpabil si repetat, 
dil dreptul pwii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul igi rezervi dreptul de a renunp-i la contract, printr-o notificare scrisi adresata furnizorului, i3ri3 nici 
o compensafie, dacH acesta din urmi d i  faliment, cu condifia ca aceasta anulare sH nu prejudicieze sau s i  afecteze 
dreptul la acfiune sau despigubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita prina la data denuntilrii unilaterale a contractului. 

10. Garanfia de bund execufie a contractului 
10.1 - Prestatorul se obligi s i  constituie garanfia de bung execufie a contractului, reprezentand 5% din valoarea 
contractului, fara TVA, in cuantum de 10.290,OO lei, pentru perioada contractata, in termen de 10 zile lucratoare 
de la data semnarii contractului de catre ambele parti. 
10.2 - In situatia constituirii garantiei prin retineri succesive din facturi, achizitorul va retine 5% din plata cuvenita 
pentru facturile partiale, drept garantie de buna executie. In acest caz, furnizorul va deschide un cont la dispozitia 
achizitorului, la trezoreria din localitatea in care isi are sediul social, in cre trebuie sa depuna o suma initiala care 
nu poate fi mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA, in cuantum de 1.029,OO lei. Pe parcursul 
indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive datorate si cuvenite 
fumizorului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contul astfel deschis este purtator 
de dobanda in favoarea furnizorului. 
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garanfiei de bung execufie, fn limita prejudiciului creat, 
daci prestatorul nu igi executii, executH cu intarziere sau executa necorespunzator obligafiile asumate prin prezentul 
contract. Anterior emiterii unei pretenfii asupra garantiei de bun& execufie, achizitorul are obligatia de a notifica 
acest lucru prestatorului, precidnd totodata obligafiile care nu au fost respectate. 
10.4 - Achizitorul se obligi s i  restituie garanfia de bung execufie fn termen de 14 zile de la constituirea garantiei 
de buna executie a contractului. 

11. Alte responsabilitdfi ale prestatorulw' 
11.1 - (1) Prestatorul are obligafia de a executa serviciile prevhte  in contract cu profesionalismul gi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asurnat gi TII conformitate cu propunerea sa tehnici. 
(2) Prestatorul se obligi s i  supravegheze prestarea serviciilor, s i  asigure resursele umane, materialele, instalatiile, 
echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturil provizorie, fie definitivil, cerute de gi pentru contract, in mhura 
in care necesitatea asigur&rii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare 
convenit. Totodatii, este rhpwziltor atat de siguranp-i tuturor operatiunilor gi metodelor de prestare utilizate, c&t .ti 
de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

12. Alte responsabilitdfi aCe achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obligi sH pun3 la dispozifia prestatorului orice facilimi gilsau informatii pe care acesta le-a 
cerut fn propunerea tehnicil gi pe care le consideri necesare pentru indeplinirea contractului. 

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnici gi din caietul de sarcini. 



13.2 - Verificgrile vor fi efectuate de c2tre achizitor prin reprezentanfii sHi imputerniciti, in conformitate cu 
prevederile din prezentul contract 

14. fncepere, finalizare, fntBnieri, sistare 
14.1 - (1) Prestatorul are obligafia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului de incepere a contractului. 
(2) in cazul ?n care prestatorul sufer2 intilnieri gilsau suport2 costuri suplimentare, datorate in exclusivitate 
achizitorului, pwile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; gi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacH este cazul, care se vor ad2uga la prep1 contractului. 

14.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dac2 este cazul, oricare f d  a acestora previizut8 a fi 
terminatti intr-o perioad2 stabilia in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de p q i ,  termen 
care se calculeaz2 de la data inceperii prestikii serviciilor. 
(2) fn cazul in care: 

i) orice motive de intArziere, ce nu se datoreaz5t prestatorului, sau 
ii) alte circurnstanfe neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decfit prin inc2lcarea contractului de 
c2tre prestator, 

indreptZifesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a orici3rei faze a acestora, 
atunci pwile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act adifional. 
14.3 - DacH pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectZt graficul de prestare, acesta are obligafia de 
a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea dateilperioadelor de prestare asurnate in graficul de 
prestare se face cu acordul pwilor, prin act adifional. 
14.4 - in afara cazului fn care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice inthziere in 
indeplinirea contractului d2 dreptul achizitorului de a solicita penalit8fi prestatorului. 

15. Ajustarea prefului contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, pl2file datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea 
financiark anex5 la contract. 

16. Subcontractanfi 

16.1 - Prestatorul are obligafia, in cazul ?n care subcontractd pwi din contract, de a incheia contracte cu 
subcontractanlii desemnafi, in aceleqi condifii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
16.2 - (1) Prestatorul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu 
subcontractanfii desemnafi. 
(2) Lista subcontractaflilor, cu datele de recunoqtere ale acestora, cat gi contractele fncheiate cu acegtia se 
constituie In anexe la contract. 
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin r&punzAtor fafa de achizitor de modul in care indeplinegte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin rhpwxditor fa12 de prestator de modul in care fgi Indeplinegte partea sa din 
contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontract~ilor dac2 ace8tia nu i$i indeplinesc partea lor 
din contract. 
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant nurnai dac2 acesta nu gi-a indeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea prefului contractului gi va fi notificaa achizitorului. 

17. Forfa majord 

17.1 - Fo* major2 este constatat8 de o autoritate competent& 
17.2 - Forfa major& exonered parfile contractante de indeplinirea obligafiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toat8 perioada in care aceasta a c f i o n e a  
17.3 - indeplinirea contractului va f i  suspendat8 in perioada de actiune a forfei majore, dar fib5 a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau pwilor pi3112 la aparilia acesteia. 
17.4 - Partea contractantti care invoc2 forfa major2 are obligalia de a notifica celeilalte p2qi, imediat gi in mod 
complet, producerea acesteia gi s2 ia orice m&uri care ii stau la dispozifie in vederea 1imit;irii consecinfelor. 
17.5 - Partea contractant8 care invoc2 fo* major8 are obligafia de a notifica celeilalte pwi  incetarea cauzei 
acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 



17.6- Dac& forfa major& aclioned sau se estimeazil ca va acliona o perioadii mai mare de 6 luni, fiecare parte va 
avea dreptul s& notifice celeilalte pwi incetarea de drept a prezentului contract, ca vreuna din pwi s i  poati 
pretindg celeilalte daune-interese. 

18. Solqwnarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul pi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale arniabil3, prin tratative directe, 
orice neintelegere sau disput.3 care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leg&turi cu indeplinirea contractului. 
18.2 - Dacii, dup& 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul pi prestatorul nu reqesc s& rezolve in mod 
amiabil o divergenp contractual3, fiecare poate solicita ca disputa s i  se solufioneze fie prin arbitraj la Camera de 
Comerf gi Industrie a RomZtniei, fie de c&tre instantele judeciitoregti din Romania. 

19. Limba care guverneazd contractul 
19.1 - Limba care guverneazir contractul este limba romh&. 

20. Comunictiri 
20.1 - (I) Orice comunicare intre pwi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s& fie transmisi in 
scris. 
20.1 - (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, c&t pi in momentul primirii. 
20.2 - Comuniciirile intre pwi se pot face pi prin telefon, telegram& telex, fax sau e-mail cu conditia confirmiirii in 
scris a primirii comuniciirii. 

21. Legea aplicabild contractuIwW 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania 

Pwile au inteles s i  incheie azi R?*.04.2016 prezentul contract in 2 (doui) exemplare, cate unul pentru fiecare 
Parte. 

ACHIZITOR, 

- 
DIRECTOR GENERAL, , 3 

Cosmina - Ioana SIMIEA$T 

Director Economic 
Claudia Ramona POPE C 

$ef Sewiciu 
Iuliana POPESCU 

PRE TATOR, -J \ 

Serviciul Achiziw Pu 
Eugen Dan DAM 


