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CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
nr. . .. din

1. Par(i contractante

MUNICIPIUl BUCURE$TI

Rc§istrul Unic de Contracte

Intre
MUNICIPIUL BUCURE$TI, cu sediul in Splaiul Independentei, Nr.291-293, Sector 6, telefon/fax

021.305.55.30, codul fiscal 4267117, cont IBAN RO45TREZ24A510103200108X,deschis la Directiade
Trezorerie §i Contabilitate Publica a Municipiului Bucures^ti, reprezentata prin Prof. Dr. Sorin Mircea
OPRESCU, Primar General, in calitate de achizitor,

S.C. FELIX TELECOM SRL cu sediul social in Sir. Fabrica de Glucoza nr. 13A, Sector 2,
Bucures.ti, telefon 021.242.07.86, fax 021.242.07.67, Cod Unic de Inregistrare 2354144, nr. de ordine din
registrul comertului J40/7832/01.04.1992, cont IBAN RO33TREZ7005069XXX001317, deschis la
Trezoreria Operativa a Municipiului Bucure§ti, reprezentata legal prin Dl. Alexandru Bulboaca, Director
General, in calitate de prestator,

a intervenit prezentul contract.

2. Definitii

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre o autoritate
contractanta, in calitate de achizitor, si un prestator de servicii, in calitate de prestator;
b) achizitor $i prestator - parole contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) pre\ul contractului - preful platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrate §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea, prevazute in caietul de sarcini §i
in propunerea tehnica;
f)for(a majora - un eveniment mai presus de controlul par^ilor, care nu se datoreaza gre§elii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului §i care face imposibila executarea
s.i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea
celor de mai sus, care, tara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din par|i.
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Obiectul §i pre{ul contractului

3.1. Prestatorul se obliga sa presteze asistenja tehnica centrala telefonica din Bd. Regina Elisabeta nr.
16, in perioada convenita §i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

3.2. Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convcnit pentru indeplinirea contractului
de servicii de asistenta tehnicS centrala telefonica din Bd. Regina Elisabeta, conform propunerii financiare
anexa la prezentul contract.

3.3. Pretul platibil prestatorului de catre achizitor, convenit pentru indeplinirea contractului este de
21.200 lei exclusiv TVA, defalcat astfel:
* pe anul 2015, este de 8.400 lei exclusiv TVA ( 1.200 lei/luna x7 luni)
* pe anul 2016, este de 4.800 lei exclusiv TVA (1.200 lei /luna x4 luni)
* pret piese de schimb 8.000 lei exclusiv TVA, pe toata durata desfasurarii contractului
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4. Durata contractului
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de asisten^a tehnica centrala telefonica din Bd. Regina

Elisabeta, panS la 31.12.2015, urmand sa se prelungeasca conform art. 6) alin 3} din H.G. 925/2006 cu
modiflcarile si completarile ultenoare.

5. Aplicabilitate
5.1. Contractul de servicii intrS in vigoare la data inregistrarii in registrul unic de contracte existent la

Direcjia Generala Achizitii din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

6. Documentele contractului:
a) caietul de sarcini
b) oferta tehnico-fmanciara
c) scrisoare de garanjie de buna execute nr
d) declaratie privind incadrarea in categoria IMM

7. Drepturi de proprietate intelectuala
7.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclama(ii si actiuni injustice, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor; si

b) daune-interese, costuri, taxe ?i cheltuieli de orice natura, alerente, cu excepjia situatiei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea documentatiei descriptive intocmite de catre Achizitor.

8. Garan{ia de buna execute a contractului

8.1. Prestatorul are obligapa de a constitui garantia de buna execute reprezentand 7% din preful
contractului fara T.V.A., in maxim 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului.

8.2. Daca furnizorul este IMM, si se incadreaza in prevederile art.16.alin 2, din Legea nr.346/2004 cu
modiflcarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea de 50 % pentru garantia de buna
executie.

8.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanjiei de buna execute, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei preten^ii asupra garan^iei de buna
execute, achizitorul are obliga(ia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obliga^iile
care nu au fost respectate.

8.4. Achizitorul se obliga sa restituie garan|ia de buna execute in termen de 14 zile de la indeplinirea
obligatiilor asumate.

8.5. Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

9. Rcsponsabilitatile Prestatorului
9.1. (1) Prestatorul are obligajia de a presta serviciile descrise in caietul de sarcini, care face parte

integranta din contract, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in
conformitate cu propunerea sa, iar serviciile prestate vor respecta standardele nationale in vigoare cu
privire la obiectul contractului $i standardele prezentate de catre prestator in propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract.

9.2. Prestatorul are obligatia de a-§i asuma responsabilitatea serviciilor prestate pentru Achizitor, in
raport cu tertii.

9.3. Prestatorul este raspunzator atat de siguranfa tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
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9.4. Prestatorul are obligatia de a rSspunde material pentru pagubele produse din vina sa, pentru
indeplinirea defectuoasa sau partiala a obligajiilor sale fa{a de achizitor, fa(a de sarcinile prevazute in
caietul de sarcini si oferta tehnica.

10. Responsabilitatile achizitorului
10.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozijie prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe

care acesta le-a cerut in propunerea sa si pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului.
10.2. Achizitorul are obligatia de a introduce si de a stabili de comun acord cu prestatorul, calendarul

desfasurarii prestatiilor care fac obiectul prezentului contract.

11. Recepfie §i verificari
11.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, in scopul stabilirii

confonnit&tu lor cu prevederile din propunerea financiara, anexa la contract.
11.2. Verificaiile vor fi efectuate in contbrmitate cu prevederile din prezentul contract. Comisia

Imputernicita a achizitorului pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor este formats din
reprezentanti ai Municipiului Bucuresti conform Dispozitiei Primarului General nr.1056/2012.

12. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

12.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data inregistrarii in registrul unic
de contracte existent la Direcjia Generala Achizitii din cadrul Municipiului Bucuresti.

(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri, datorate in exclusivitate achizitorului, acesta are
dreptul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

12.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta prevederile ofertei, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modiflcarea datei/perioadelor de prestare
asumate in oferta se face cu acordul partilor, prin act aditional.

12.3. Cu exceptia prevederilor clauzei privind forta majora si in afara cazului in care achizitorul este
de acord cu o prelungire conform clauzei 12.2, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
achizitorului de a solicita majorari de intarziere prestatorului conform clauzei 16.

12.4. Daca pe parcursul indeplinirii contractului achizitorul nu respecta termenul de plata, acesta are
obligatia de a notifica, in timp util, prestatorului modiflcarea datei de plata. Modiflcarea datei de plata se
face cu acordul partilor.

12.5. Cu exceptia prevederilor clauzelor privind for^a majora si in afara cazului in care prestatorul este
de acord cu prelungirea conform clauzei 12.4., o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
prestatorului de a solicita majorari de intarziere achizitorului conform clauzei 16.

13. Modalitati de plata
13.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de 15 zile de la data

inregistrarii facturii fiscale a prestatorului la Direc(ia Financiar Contabilitate (conflrmata in prealabil de
Directia Sisteme Informatice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti) insotita de raportul de
acceptanta a serviciilor prestate.

13.2. In cazul in care achizitorul are observatii cu privirc la corectitudinea documentelor justificative
si intocmirea facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 7 zile pentru remedierea lor, dupa care curge
un nou termen de 15 zile pentru plata facturilor.

14. Actualizarea pre^ului contractului
14.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt conform art. 3.3. si

declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
14.2. Pretul contractului nu se actualizeaza.
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15. Amendamente
15.1. Parole contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului prin act aditfonal.
15.2. Prezentul contract se poate prelungi printr-un act adifional, cu acordul par^ilor,

conform prevederilor legale.

16. Majorari de intarziere
16.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile

asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prejul contractului, ca majorari 0,02% pentru
fiecare zi de intarziere din valoarea ramasa a contractului pana la indeplinirea efectiva a obligation
Contravaloarea majorarilor se va refine din valoarea facturilor urmatoare.

16.2. in cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea termenului
convenit la art. 13, acesta are obligafia de a plati la solicitarea prestatorul ui, ca majorari, 0,02% pentru
fiecare zi de intarziere din valoarea facturii neachitate in termen.

16.3. In cazul in care plajile nu pot fi efectuate din cauza unor situatii neprevazute in legatura cu contul
bancar sau alocarea bugetara, Municipiul Bucuresti nu datoreaza majorari sau daune interese
prestatorului.

17. incetarea contractului
17.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interven^ia unui / unei tribunal

arbitral / instance judecatoresti, in cazul in care una dintre pai(i :
- nu isi executa una din obligatiile esenjiale enumerate la art. 9 si 10 din prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment)

inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- isi incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa, de catre

cealalta parte, ca o nou3 nerespectare a acestora va duce la incetarea prezentului contract,
sau

In termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinja ca nu si-a executat
ori isi executa in mod necorespunzator oricarc din obligatiile ce-i revin.

17.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denun^a unilateral contractul de servicii in eel mult 10 zile
de la apari^ia unor circumstanje care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc
la modificarea clauzelor contractuale astfel meat indeplinirea contractului respectiv ar fi contr^fc
interesului public.

17.3. In cazul prevazut la clauza 1 7.2 prestatorul are dreptul de a prctinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denun^arii unilateral a contractului.

18. Ccsiunea
18.1. Este perrnisa doar cesiunea crean^elor nascute din prezentul contract, obligatiile nascute

ramanand in sarcina parjilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate prin contract.

19. For{a majora
19.1 . For^a majora este constatata de o autoritate competenta.
19.2. Forta majora exonereaza parjile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract, pe toata perioada in care aceasta acjioneaza.
19.3. indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a for(ei majore, dar fara a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau parjilor pana la aparifia acesteia.
19.4. Partea contractanta care invoca for|a majora are obligajia de a notifica celeilalte parti, imediat

si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
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19.5 Daca for^a majora acJioneazS sau se estimeaza ca va acfiona o perioada mai mare de 6 luni.
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, farS
ca vreuna dintre p&rt.i sa poatS pretinde celeilalte daune-interese.

20. Solufionarea litigiilor
20.1 Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative

directe, orice nemjelegere sau disputa care se poate ivi'intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.

20.2. DacS dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si prestatorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenja contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solu^ioneze de
catre instance judecatoresti din Romania.

21. Limba care guverneaza contractul
21.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

22. Comunicari
22.1. Orice comunicare intre par^i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie

transmisa in scris si inregistrata atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
22.2. Comunicarile intre pai^i se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia

confirmarii in scris a primirii comunicarii.

23. Legea aplicabila contractului
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

24. Dispozifii finale
24.1. Prezentul contract a fost incheiat in 4 (patru) exemplare.
24.2. Urmarirea prezentului contract se va face de catre directive de specialitate semnatare, in funcfie

de activitatea specified fiecarei direcjii.
24.3. Prezentul contract, impreuna cu anexele care fac parte integrants din cuprinsul sau reprezinta

vointa par^ilor si inlatura orice intelegere verbals dintre acestea, anterior sau ulterior incheierii lui.

ACHIZITOR,

MUNICIPIUL BUCURESTI,

PRIMAH G^JERAL

Prof. Dr. SorMVWcea OPRESCU

PRESTATOR,

FELIX TELECOM SRL

:TOR GENERAL

Bulboaca
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