ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ
Șos. Orhideelor nr.2d, Sector 6 telefon/fax 021.413.16.62 / 021.413.17.43
E-mail: contact@politia6.ro Web: www.politia6.ro
Operator date cu caracter personal 5126/11538/13333/22.05.2007

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
Nr................../.....................
1.Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârii nr. 395/2016 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract
de servicii,
Între
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, cu sediul în Sos. Orhideelor nr.2d, Sector 6,
Bucureşti, cod fiscal 17314075, Cont trezorerie RO73TREZ70621G430900XXXX deschis la
Trezoreria Sector 6, reprezentată legal prin Director General .......... în calitate beneficiar, pe de o parte
şi
SC SERVICE AUTO SERUS SRL cu sediul în Bucuresti, Bd-ul Timisoara, nr.60E, Cod fiscal
RO1316, Nr. de ordine in registrul comertului J40/9200/1991, telefon/fax 021.444.08.04, cont
Trezorerie RO11TREZ7005069XXX001422, reprezentata prin ..........., în calitate de prestator, pe de
altă parte.
2. Definiţii
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. comisie tehnică – comisia din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, formata din
lucratorii compartimentului de specialitate, care are responsabilitați în ceea ce privește constatările
defecţiunilor autovehiculelor.
d. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care prestatorul se obligă, prin contract, să le furnizeze beneficiarului;
f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de
garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin prestatorului prin contract;
g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate,
de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea prestatorului;
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h. producător – compania producătoare a pieselor de schimb şi a subansamblelor, folosite de prestator
în procesul reparaţii, revizii şi I.T.P.;
i. planul service – manual elaborat de producator; cuprinde specificatii tehnice privind reparatiile ce se
fac la automobilele produse de compania producatoare, precum si timpii de lucru;
j. destinaţie finală - locul unde prestatorul are obligaţia de a furniza produsele;
k.forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;ml. zi - zi
calendaristică, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare. Termenul exprimat in
zile incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea
ultimei ore a ultimei zile a termenului.
l.an – 365 de zile.
m. date cu caracter personal - înseamnă orice informații privind o persoană identificată sau
identificabilă (“persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume,
un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente
specifice, proprii identități fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale
n. prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea
3.Interpretare
3.1 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de întreținere, reparații, furnizare piese de
schimb și servicii de inspecție tehnică periodică pentru parc auto D.G.P.L. S6.
4.2. Valoarea contractului pentru prestarea serviciilor menţionate la art. 4.1., este 150.000,00 lei făra
TVA la care se adaugă 28.500,00 lei TVA. Beneficiarul achiziționeaza serviciile ce fac obiectul
contractului, în funcție de necesitatile sale, valoarea totală a acestora pe întreaga durata de derulare a
contractului, neputând depăși prețul mai sus mentionat.
4.3. Prețul aferent serviciilor de ITP, revizii tehnice și respectiv a manoperei, precum și prețul aferent
pieselor de schimb prevăzute în Anexele 1a, 1b, 3, 4 din oferta financiară, rămân ferme pe toată durata
derulării contractului.
4.4. Achizitorul are dreptul de a suplimenta serviciile, prevăzute in prezentul contract, în funcţie de
necesităţi şi de fondurile bugetare alocate, daca pe perioada derulării contractului acesta
achizitioneaza/preia alte autovehicule.
5. Durata contractului
5.1. Contractul intră în vigoare începând cu 01.06.2021 şi încetează a-şi produce efectele la data de
31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii valabilității acestuia prin act adițional pe o perioadă de cel mult
4 luni, cu acordul părților.
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6. Documentele contractului
6.1. Documentația de atribuire nr.A8248/20.04.2021;
6.2. Oferta financiară depusa sub semnătură electronică în SICAP, atașată dosarului procedurii.
7. Obligatiile prestatorului
7.1.Prestatorul se obligă să execute, în funcție de tipul comenzii de lucru, toată gama de
reparaţii/servicii pentru autovehiculele din parcul auto D.G.P.L. S6, respectiv:
 diagnoza;
 reparaţii mecanice și electrice;
 reparaţii de tinichigerie şi vopsitorie;
 inspecţii tehnice periodice (ITP) pentru toate automobilele pentru care depune oferta;
 revizii tehnice;
 remedierea daunelor survenite în accidente de circulaţie, în baza asigurărilor RCA și CASCO cu
recuperarea sumelor ulterior de la asigurator (cu care reparatorul are o relație de decontare
directă) și fără a condiţiona ridicarea autovehiculului de îndeplinirea formalităţilor cu
asiguratorul.
7.2.Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, la standardele prevazute in oferta sa.
7.3. Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive, în
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzuta în contract sau se poate deduce în mod
rezonabil din acesta.
7.4. Prestatorul este pe deplin responsabil atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare
utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
7.5. Prestatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a personalului folosit pe toată
durata contractului, conform legislației în vigoare.
7.6. Prestatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor de care ar putea lua la cunoștință, în mod
accidental, în timpul prestării serviciilor.

8. Obligatiile beneficiarului
8.1. Beneficiarul se obligă să plătească contravaloarea prestațiilor în termen de până la 90 de zile de la
data acceptării la plată a facturii, în functie de alocația bugetară.
8.2. Beneficiarul se obligă să recepționeze serviciile prestate și să emită procesul verbal de recepție în
termenul 3 zile lucrătoare de la primirea facturii.
8.3 Beneficiarul, daca isi manifesta vointa expresa în acest sens (prin comada de lucru), poate accepta și
piese agreate de producator, pentru autovehiculele care nu mai sunt în perioada de garanție acordată de
producător, dacă se aduce un beneficiu financiar autorității contractante.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate
prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe fiecare zi de întârziere, aplicată la valoarea serviciilor
neprestate/produselor nelivrate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.2 În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termenul prevăzut la clauza 8.1, atunci
prestatorul poate percepe ca penalităţi de întârziere, o suma echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%
pe zi de întârziere, calculată la valoarea rămasă de achitat din facturile acceptate la plată. Totalul
penalităţilor de întârziere în decontare nu poate depăşi suma asupra căreia sunt calculate.
9.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil,
dă dreptul părtii lezate de a considera contractul reziliat de drept, fără alte formalități și fără punere în
întârziere și de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, făra nicio compensaţie, cu condiţia ca aceasta renunţare să nu prejudicieze sau să nu
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afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.
9.5 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii în cel mult 30 de zile de
la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc
la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi
contrară interesului public.
9.6 În cazul prevăzut la clauza 9.5, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

10. Condiţii de executie
10.1. Lucrările ce vor fi efectuate trebuie să corespundă cu cele din planul service elaborat de
producător pentru fiecare tip de autovehicul, precum și timpul estimat pentru efectuarea acestora.
10.2. Piesele de schimb, materialele consumabile, subansamblele etc., vor fi numai noi, de origine sau
agreate de producătorul de autovehicule, in conditiile art.8.3.
10.3. Operaţiunile de reparaţii și revizii tehnice trebuie să conducă la readucerea autovehiculelor la
parametrii tehnici de funcţionare stabiliţi de către producator.
10.4. Prestatorul asigură tractare gratuită pe raza sectorului 6.
10.5. Prestatorul remediază, în perioada de garanţie, deficiențele de execuţie care nu au fost sesizate la
recepţia lucrărilor.
10.6. Prestatorul remediază, fără plată, părţile de lucrări executate la care se vor constata deficiențe sau
abateri de la norme sau standarde.
10.7. Pe perioada cât autovehiculul se află în reparaţie sau revizie, personalul desemnat de beneficiar,
va avea acces în unitatea service pentru a primi eventualele informaţii referitoare la stadiul lucrărilor,
pentru a informa unitatea service în cazul descoperirii unor defecţiuni care nu au fost sesizate la
constatarea tehnică, etc.
10.8. Atunci când este cazul, prestatorul va face recomandări scrise privind modul de
utilizare/întreţinere a autovehiculelor ce au făcut obiectul unor intervenţii de service.
10.9. Prestatorul numeşte o persoană de contact și comunică un număr de telefon pentru apelare
comenzi de reparaţii, piese si eventuale tractări.
10.10. Înlocuirea pieselor şi subansamblelor defecte se va efectua de către prestator, pe baza comenzii
de lucru aprobată de beneficiar, după constatarea defecţiunii.
10.11. Constatările defecţiunilor se vor face numai în prezența comisiei tehnice sau a reprezentantului
beneficiarului.
10.12. Devizul estimativ cu valoarea manoperei și separat, valoarea pieselor și materialelor, se
realizează de către prestator în mod gratuit;
10.13. Prestatorul va înştiinţa în scris beneficiarul despre orice defecţiuni previzibile care nu au fost
solicitate în comanda scrisă.
11. Termene de execuţie
11.1. Termenul de execuție pentru lucrări de revizie, reparaţie curentă va fi de max. 48 ore, iar pentru
lucrări de reparaţie generală la elemente de caroserie, reparaţie capitală la motor, reparaţie autovehicul
accidentat, va fi de max. 5 zile lucrătoare. În funcţie de situaţiile survenite în procesul de reparaţie,
acest termen poate fi modificat de comun acord cu beneficiarul, iar daca autovehiculele sunt cu dotare
specială, termenul va fi stabilit pentru fiecare mijloc de transport în parte.
11.2. Timpul de intervenţie, din momentul sesizării să fie de maximum 8 ore.
11.3. În cazul imobilizării autovehiculelor pentru o perioada mai mare de 24 de ore, prestatorul va
pune la dispoziţia beneficiarului un autovehicul la schimb, de clasă similară, dar nu mai mult de 5 zile.
12. Recepţia serviciilor
12.1 Autovehiculele vor fi predate de către reprezentantul beneficiarului pentru reparaţii sau revizii
tehnice, pe baza de proces verbal la atelierul prestatorului
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12.2. Recepţia autovehiculelor la care s-au efectuat lucrări de revizii sau lucrări de reparaţii, se va
efectua la sediul unităţii service a prestatorului, activitate la care va participa, obligatoriu, delegatul
beneficiarului.
12.3. La preluarea autovehiculului și recepția serviciilor, se vor pune la dispoziţia beneficiarului
următoarele documente:
o factura;
o deviz, ce va cuprinde calcul explicit pentru manopera și piese;
o certificat de garanţie (pentru lucrările efectuate, piesele schimbate), după caz
o constatarea tehnică, după caz.
12.4. Prestatorul trebuie să asigure și să garanteze calitatea lucrărilor efectuate conform Legii
nr.449/2003, republicată.
12.5.
Pentru reparaţiile efectuate în perioada de garanţie a lucrărilor și respectiv a pieselor de schimb,
nu se va percepe manopera; piesele de schimb defecte în perioada de garanţie se înlocuiesc pe
cheltuiala prestatorului în maximum 48 de ore de la data semnalării defecţiunii.
13. Garanţia serviciilor
13.1. Prestatorul va prezenta garanţia pentru lucrări și separat, garanția pentru piesele de schimb.
13.2. Perioada de garanţie pentru reviziile şi reparaţiile efectuate de către prestator va fi cel puţin egală
cu perioada de garanţie acordată de producători pentru piesele înlocuite respectiv de minim 12 luni.
13.3. Perioada de garanţie pentru piesele de schimb, ansamblele şi subansamblele folosite la reparaţii,
va fi în conformitate cu cea acordată de producător respectiv de 12 luni.
13.4. În timpul perioadei de garanţie, prestatorul va înlocui piesele de schimb defecte şi montate de
către acesta, pe cheltuiala sa, excepţie făcând cazul de exploatare necorespunzătoare dovedită, din
partea beneficiarului.
13.5. Prestatorul are obligaţia să execute, fără plată, serviciile efectuate cu deficienţe şi abateri de la
documentaţii, standarde, prescripţii tehnice, constatate pe parcursul derulării contractului, la recepţie sau
în perioada de garanţie.
14. Amendamente
14.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, în condițiile art. 221 alin.(1), lit.b, lit.c din Legea nr. 98/2016 prin act adițional,
numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au
putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
14.2 Prețul contractului se ajusteaza în condițiile art. 221 alin(1), lit.e din Legea nr. 98/2016 și ale art.
164 alin(4) din H.G. nr. 395/2016.
14.3 Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, obligaţiile născute rămânând în
sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.
15. Rezilierea sau încetarea contractului
15.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante,
dă dreptul parţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de dauneinterese, până la acoperirea prejudiciului suferit, la valori demonstrate cu documente, cu condiţia
notificării acestui lucru partenerului de contract, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data de la
care doreşte rezilierea.
15.2 Încetarea prezentului contract intervine în următoarele condiţii:
a. la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
b. prin denunţare unilaterală;
c. în cazul în care operează rezilierea;
d. la data la care împotriva prestatorului a fost declanşată procedura prevăzută de
Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca acesta să nu prejudicieze
sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire al beneficiarului.
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16. Forţa majoră
16.1. Forţa majoră este constatată de o instanță de judecată.
16.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.
16.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în cel mult
3 zile şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice masuri care ii stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
16.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
16.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de o lună,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără
ca vreuna dintre părţi sa poată pretinde celeilalte daune-interese.
17. Soluţionarea litigiilor
17.1. Beneficiarul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
17.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de
către instanţele judecătoreşti din România.
18. Prelucrarea datelor cu caracter personal
18.1 Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării prezentului
Contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția datelor (principiul
legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de scop și de stocare). În
sensul dispozițiilor prezentului Contract, datele care fac obiectul prelucrării se pot referi la: nume,
prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de telefon, date necesare emiterii facturii fiscale conform
legislației în vigoare.
18.2 Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului Contract.
Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care Părțile convin în mod expres
sau există o obligație legală care dă dreptul Părții să prelucreze datele.
18.3 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea
garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar angajaților responsabili de
respectiva relație contractuală.
18.4 Fiecare dintre Părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică și
administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul
neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În eventualitatea unui
incident privind protecția datelor, fiecare dintre Părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în termen
de 24 de ore.
18.5 Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă Parte către
orice terț cu următoarele excepții (i) există temei legal sau (ii) există temei contractual și Partea și-a
exprimat acordul.
18.6 La încetarea relației contractuale Părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter
personal, cu excepția cazurilor în care (i) o obligație legală impune prelucrarea în continuare sau (ii)
exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în față autorităților statului cu atribuții de control, situații în
care Părțile vor fi ținute în continuare la respectarea confidențialității.
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19 Limba care guvernează contractul
19.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
20 Dispoziţii finale
20.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
20.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
20.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
20.4 Clauzele prezentului contract se completează cu reglementările privind achiziţiile publice, ale
legislaţiei civile aplicabile.
21 Legea aplicabila contractului
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi ………………… prezentul contract în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
BENEFICIAR
Direcţia Generală De Poliţie Locală Sector 6
Director General

PRESTATOR

SC SERVICE AUTO SERUS SRL

Director General Adjunct

Vizat CFP

Vizat Serviciul Juridic
Director Executiv

Verificat,
Şef S.A.P.U.C.A.P.

Întocmit
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