CONTRACT DE SERVICII
nr.______________data_______________
1.
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de servicii,
între
DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE,
Timișoara str.Avram Imbroane nr.54, telefon/fax
0256246112, email contact@politialoctm.ro, cod înregistrare fiscală 27872311, cont
RO61TREZ24A610304200109X deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin Director
Executiv Adjunct – Jr.Ec.DOREL COJAN , în calitate de Achizitor,
și
SC _________________ SRL, cu sediul în __________ , ______________________________,
sector ________, telefon_________/fax ___________ numărul de înmatriculare
_____________, cod fiscal ________________, cont _________________ deschis la Trezoreria
______________, reprezentat prin ______________________, în calitate de Furnizor, a
intervenit prezentul contract.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract– reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului- preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. forţa majoră- un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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, embargo, 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;
g. zi- zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 – Prestatorul se obligă sa presteze servicii de întreţinere șireparații autovehicule din dotarea
achizitorului, cu asigurarea pieselor de schimb si materialelor de resort, respectiv tractarea
autovehiculelor defecte.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele şi
serviciile de întreţinere și reparații a autovehiculelor din dotarea achizitorului, conform clauzelor
contractuale.
5. Preţul contractului
5.1 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate, determinat de următoarele elemente:

Nr. crt.
1
2
3
4

Denumire grupa servicii
Mecanic
Electric
Tinichigerie
Vopsitorie

Tarif ora tehnologica
(lei/oră manoperă tehnologică,
fără T.V.A.)
Tm =
Te =
Tt =
Tv=

5.2. Tarifele prevăzute la punctul 5.1. sunt ferme și neindexabile pe toată durata de derulare a
contractului.
5.3. Preţul maxim estimat pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor
reprezintă contravaloarea serviciilor prestate și este de:
LOTUL 1 = 84.940,00 lei fără TVA, respectiv 19.015,42 euro fără TVA:
- prestarea de serviciilor de întreţinere şi reparaţii pentru 1 autoturism marca Daewoo
Nubira II, an fabricaţie 2006: 2.000,00 lei fără TVA
- prestarea de serviciilor de întreţinere şi reparaţii pentru 7 autoturisme marca Peugeot
206, ani fabricaţie 2007: 82.940,00 lei fără TVA
LOTUL 2: = 7.000,00 lei fără TVA, respectiv 1.567,08 euro fără TVA
- prestarea de serviciilor de întreţinere şi reparaţii pentru 1 microbuz marca Mercedes
Benz Vito 115 CDI, an fabricaţie 2007
LOTUL 3: = 5.000,00 lei fără TVA, respectiv 1.119,34 euro fără TVA
- prestarea de serviciilor de întreţinere şi reparaţii pentru 1 microbuz marca Ford Transit
115CL, an fabricatie 1994
LOTUL 4: = 9.000,00 lei fără TVA, respectiv 2.014,82 euro fără TVA
- prestarea de serviciilor de întreţinere şi reparaţii pentru 1 microbuz marca Renault Trafic
2.5D, an fabricatie 1997

5.4. Preţul va fi stabilit în funcţie de numărul şi calitatea întreţinerilor şi reparaţiilor ce se vor
executa de către prestator la autovehiculele achizitorului, în baza tarifelor prevăzute la art.5.1.
5.4. În cazul în care în momentul expirării contractului există un autovehicul al achizitorului în
unitatea de service aparținând prestatorului, achizitorul va efectua plata contravalorii prestațiilor
la tarifele stabilite prin contract.
6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 12 luni de la data semnării.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe la data semnării acestuia de către ambele părți.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini nr.................
b) propunerea tehnica, nr...........
c) propunerea financiară nr............
d) acte aditionale
e) lista subcontractanților la data de ..................................(dacă este cazul);
f) contract de subcontractare încheiat cu .................................. la data
..................................(dacă este cazul);
g) acord
de
asociere
încheiat
cu
..................................
la
data
..................................(dacă este cazul);
h) angajament de susţinere din partea ........................... (dacă este cazul);

de
de

9. Standarde
9.1. - Prestatorul garantează că, la data recepţiei, serviciile prestate și produsele, materialele
furnizate vor avea calităţile declarate de către acesta, vor corespunde cerinţelor din contract,
prevederilor din caietul de sarcini şi reglementărilor tehnice în vigoare, şi nu vor fi afectate de
vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor
normale de folosire sau a celor specificate prin contract.
9.2. Când nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta
standardele sau alte reglementări autorizate din țara de origine a pieselor și a materialelor folosite
în procesul de prestare a serviciilor.
10.Caracterul confidenţial al contractului
10.1. - Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se
realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind
liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care
aceste informaţii sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuală, potrivit legii.
11. Obligaţiile principale ale prestatorului
11.1- Prestatorul se obligă să presteze servicii de resortul auto pentru întreţinerea și pentru
repararea autovehiculelor achizitorului, cu asigurarea pieselor de schimb si materialelor de

resort, respectiv tractarea autovehiculelor defecte, la standardele şi sau performanţele prezentate
în propunerea tehnică, anexă la contract și în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.
11.2. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele
achiziţionate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
11.3. – Piesele de schimb și materialele necesare pentru prestarea serviciilor vor fi asigurate de
prestator, la prețul cel mai mic oferit de furnizorii săi.
11.4. - Serviciile de reparații și întreținere vor fi prestate de personal specializat calificat.
11.5.- Reviziile și reparațiile vor fi executate în conformitate cu tehnologia de întreținere și
reparații impusă de constructorul autoturismului respectiv. La decontarea reparațiilor efectuate,
prestatorul trebuie să respecte normele de timp date de producătorul autovehicului.
11.6. - Prestatorul va întocmi de fiecare dată, un proces verbal/nota de constatare a defecțiunilor,
în care vor fi menționate piesele defecte; în baza notei de constatare se va întocmi un antecalcul
asupra lucrărilor care urmează a fi executate, diagnosticarea autovehicului în vederea efectuării
reparațiilor și eliberarea devizului estimativ fiind acordată gratuit. În cadrul Devizului antecalcul
se vor menționa piesele de schimb necesare, prețul aferent, respectiv manopera aferentă cu
operațiile necesare efectuării reparației, cu respectarea nomenclatorului de norme de timp, iar la
cererea achizitorului, prestatorul trebuie să le pună la dispoziția reprezentantului achizitorului.
11.7. -Pretul pieselor de schimb achizitionate de prestator si înlocuite nu va depasi cu mai mult
de 10% valoarea indicata de factura furnizoruluipentru componenta respectiva, probându-se prin
copia facturii de achizitie a produsului pentru piesele de schimb/materialele a caror pret unitar
depaseste valoarea de 100 lei, fara TVA – conditie de plata a facturii prestatorului
11.8. - (1) Prestatorul va asigura următoarele:
a) Tractarea autovehiculelor, în caz de necesitate, pe raza Municipiului Timișoara, cel mult
pana la finele zilei in care prestatorul a fost inştiinţat de către beneficiar; Prestatorul care
efectueaza service auto pentru autovehiculele care fac obiectul prezentuluicontract, are
obligatia sa asigure 24 de ore din 24 interventii in traseu pentru remorcare, tractare sau
reparatii cu echipamente si personal specializat, deplasarea la locul incidentului facanduse in cel mai scurt timp posibil de la anuntarea evenimentului;Pe raza municipiului
Timișoara, tractararea și transportul,la sediul unității service a prestatorului, a
autovehiculelor care fac obiectul prezentului contract și care sunt cu defecțiuni ce nu
permit circulația în siguranță, se asigură gratuit de către prestator.
b) Programarea la constatare în cel mult 4 ore de la solicitarea reprezentantului
beneficiarului; solicitarea se poate face telefonic urmand ca in maxim 24 ore sa se
transmita solicitarea in forma scrisa prin fax. Prioritate in programarea si efectuarea
reparatiilor, avand in vedere activitatea acestei institutii, pentru care mentinerea in stare
de functionare a mijloacelor de transport este absolut necesara;
c) Operatiunile cu grad redus de complexitate (inlocuit acumulatori, becuri si alte
consumabile) se vor remedia in ziua in care achizitorul s-a adresat prestatorului, in cazul
operatiunilor cu grad mediu de complexitate, ce implica demontarea sau inlocuirea unor
subansamble, în maxim 48 de ore, iar in cazul operatiunilor cu grad ridicat de

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)
n)
o)

complexitate, nu se vor depasi 5 zile lucratoare de la introducerea în service a
autovehiculului (incheierea procesului verbal de predare – primire autovehicul in
service); Daca la lucrarile de reparatii se constata existenta unor defectiuni la
echipamente sau subansamble, altele decat cele care au fost sesizate iniţial, se va sesiza
imediat achizitorul şi numai cu acordul acestuia se va trece la remedierea defecţiunilor.
Piesele de schimb asigurate de prestator trebuie să fie originale sau agreate de
producătorul autovehicului respectiv acestea trebuie să fie certificate si/sau omologate
conform legislației în vigoare – Ordinul nr. 2135/2005 cu completarile si modificarile
ulterioare;
La finalizarea reparației și predarea autovehicului achizitorului, prestatorul va preda și
piesele defecte înlocuite; Nu se vor preda consumabilele (uleiuri uzate, filtre, becuri,
piese din cauciuc, plastic, etc.).
Prestatorul va asigura ca reprezentantul Achizitorului să asiste vizual, în condiții de
siguranță, separat de spațiul de lucru, în mod direct sau prin intermediul unui sistem
video, la modul cum sunt executate activitățile de reparații, întreținere și reglări
funcționale în care sunt utilizate piesele, ansamblele și materialele și în care este
efectuată manopera;
Conformitatea activităților de reparații, întreținere, reglări funcționale, recondiționări,
montări ale componentelor și echipamentelor, verificări și etalonări se verifică de către
prestator prin inspecție cu dispozitive, echipamente și tehnologii specifice, care să
garanteze că autotuvehiculul supus acestor activități, corespunde condițiilor și
reglementărilor legale privind admiterea și menținerea în circulație a vehiculelor rutiere;
Prestatorul se obligă să înregistreze rezultatele verificărilor executate conform celor de
mai sus, să mențină dovezi care să demonstreze conformitatea activităților executate cu
condițiile tehnice și de calitate.
Nerespectarea condițiilor prevăzute de O.G. nr.82/2000 cu toate modificările și
completările ulterioare, dă dreptul Achizitorului să refuze motivat, în scris semnarea
recepției respectivelor activități, prevăzute în devizul de lucrări și inclusiv plata acestora,
până în momentul în care Achizitorul nu mai are obiecțiuni în ce privește realitatea și
calitatea lucrărilor;
Defecțiunile apărute în perioada de garanție a reparațiilor executate de către prestator,
vor fi anunțate de către achizitor, prin orice mijloace (inclusiv telefonic), prestatorul
având obligația de a interveni pe cheltuiala acestuia pentru reparații în maxim 24 de ore
de la data anunțării.
După efectuarea reparațiilor, reviziilor,oricărui tip de intervenție, autovehicului trebuie să
corespundă, din punct de vedere tehnic, normelor impuse de legislația rutieră.
Sa efectueze, la cererea achizitorului, schimbul de anvelope uzate, in atelier; Bateriile
auto şi anvelopele uzate şi înlocuite la autovehicule vor fi valorificate de prestator
conform prevederilor HG 1132/2008 art.7 pct.16) si HG 170/2004 art. 9 lit. a).
Prestatorul are obligatia sa-si creeze un stoc minim de siguranta pentru piese de schimb si
materiale consumabile dedicat parcului auto al achizitorului.
Prestatorul se obliga sa foloseasca cu prioritate in favoarea achizitorului fata de alti terti
piesele de schimb si materialele necesare aflate in stoc;
Va accepta decontarea directă a c/val reparațiilor din dosarele de daună ale
autovehiculelor achizitorului de la societăți de asigurare CASCO cu care achizitorul are

încheiate contracte de asigurare CASCO, autovehiculul achizitorului putând să circule
imediat după reparație;
p) Piesele din metal, inlocuite in cadrul reparatiilor, se vor preda achizitorului.
q) Să asigure asistență tehnică achizitorului pentru determinarea consumurilor reale/100 km
pentru fiecare autovehicul, de 2 ori pe an.
r) Ofertantul trebuie sa dispuna de o retea de unitati de service auto autorizate, reprezentata
teritorial, din care cel puțin una pe raza Municipiului Timișoara.
11.9. – Prestatorul va informa achizitorul asupra tuturor intervențiilor apărute accidental în
cadrul procesului de reparație sau revizie și va obține acordul acestuia pentru fiecare intervenție
suplimentară ce trebuie efectuată în vederea aducerii autovehiculului la parametrii de exploatare
precizați de către producătorul fiecărui tip de autovehicul în parte. Prestatorul va motiva
intervenția suplimentară printr-o documentație tehnică prin care se va face dovada necesității
efecutării respectivei intervenții.
11.10. - În cazul în care autoritatea contractantă, pe parcursul derulării contractului se dotează și
cu alte autovehicule, prin asimilare cu alte mărci de autovehicule pentru care s-au încheiat
contracte de service, în funcție de parametrii tehnici ai acestora (putere motor, numar locuri),
autorizații de reparație RAR, în baza unui act aditional se v-a efectua întreținerea și repararea
acestora.
12. Obligaţiile principale ale achizitorului
12.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze, produsele furnizate şi serviciile prestate .
12.2. –Reprezentantul Achizitorului va confirma prin semnătură efectuarea serviciilor care fac
obiectul prezentului contract.
12.3. - Achizitorul se obligă să plătească, către prestator, prețul serviciilor prestate și
recepționate de către Reprezentantul său din cadrul Compartimentului Logisitic Administrativ.
Plata se va face cu ordin de plată în contul Prestatorului deschis la Trezorerie, în baza facturii în
original, astfel :
în perioada 24-31 ale lunii curente pentru facturile emise şi primite la sediul Achizitorului
până în data de 10 ale lunii respective;
în perioada 24-31 ale lunii următoare pentru facturile emise şi primite la sediul
Achizitorului dupa data de 10 ale lunii curente.
Preţurile din devize şi facturate, vor respecta ofertele prezentate de furnizor/prestator.
12.4.-Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei
prevăzute la punctul 12.2, prestatorulare dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp
posibil.
13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
13.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească
obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalități, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuala de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, din preţul contractului, până la
stingerea obligaţiilor.
13.2 - În cazul în care din vina sa exclusivă achizitorul nu își onorează obligațiile în termenul
stabilit în prezentul contract, atunci prestatorul are dreptul de a solicita penalităţi, o suma

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere
până la îndeplinirea obligaţiilor.
13.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept,
fără somaţie, punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecată, şi de a pretinde plata de
daune – interese.
13.4. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment. În acest caz, prestatorul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până
la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
14. Garanţii
14.1. – Prestatorul are obligația de a garanta că piesele și materialele folosite pentru întreținerea
și repararea autovehiculelor care fac obiectul contractului, sunt noi și nefolosite.
14.2 - (1) Prestatorul se obligă să acorde:
 Garanție pentru o perioadă de cel puțin 12 luni pentru lucrările executate;
 Pentru piesele de schimb, garanția va fi cea acordată de producătorul acestora.
 Prestatorul va inlocui pe cheltuiala sa orice produs defect si va remedia orice defectiuni
sesizate de achizitor survenite in legatura cu interventiile executate, in timpul perioadei
de garantie acordata serviciilor prestate si pieselor inlocuite in cursul procesului
tehnologic. Perioada de garantie se va extinde corespunzator cu timpul cat au fost
efectuate reparatiile.
(2) Defecțiunile apărute în perioada de garanție a reparațiilor executate de către prestator, vor
fi anunțate de către achizitor, prin orice mijloace (inclusiv telefonic), prestatorul având obligația
de a interveni pe cheltuiala sa, fără costuri suplimentare pentru achizitor, pentru reparații în
maxim 24 de ore de la data anunțării.
15. Alte responsabilităţi ale prestatorului
15.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
15.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în termenul de prestare
convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
16. Alte responsabilităţi ale achizitorului

16.1- Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii
contractului.
17. Modalităţi de plată
17.1- Achizitorul nu acordă avans prestatorului.
17.2- Decontarea se va face pe bază de factură emisă de prestator, conform clauzelor prezentului
contract.
17.3.- Plata se va face cu ordin de plată în contul Prestatorului deschis la Trezorerie, în baza
facturii în original, astfel :
în perioada 24-31 ale lunii curente pentru facturile emise şi primite la sediul Achizitorului
până în data de 10 ale lunii respective;
în perioada 24-31 ale lunii următoare pentru facturile emise şi primite la sediul
Achizitorului dupa data de 10 ale lunii curente.
17.4. – Factura se comunică achizitorului prin poștă cu confirmare de primire sau prin delegat
direct la sediul achizitorului.
În caz de divergență, dovada comunicării facturii către achizitor, o constituie după caz, mandatul
postal sau ștampila aplicată de registratura achizitorului pe document. Dacă data respectivaeste o
zi nelucrătoare, termenul scadent este reprezentat deprima zi lucrătoare următoare acesteia. Plata
se va efectua în lei.
17.5 Plata se va efectua prin virament în contul prestatorului menţionat la punctul 1, în baza
următoarelor documente:
- Factura exprimată în lei;
- devizul lucrărilor care va cuprinde: piesele înlocuite, maopera în detaliu pentru fiecare
operațiune, precum și celellate cheltuieli suportate de achizitor;
- proces verbal de recepție finală a lucrărilor efectuate semnat de reprezentantul
achizitorului.
17.6 - Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se
obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferente
acestora.
17.7. – Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale contractului de
achiziție, a facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă achizitorul
sesizează prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în termen de
15 zile de la primirea fcaturii. Un nou termen va curge de la confirmarea de către achizitor a
noilor facturi prezentate de către prestator, completate cu date corecte, potrivit legii și
contractului.
18. Recepţie şi verificări
18.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
18.2 –(1) Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
(2) reprezentantul achizitorului are dreptul de a verifica și/sau de a testa piesele de
schimb, materialele folosite, cât și serviciile prestate, pentru a verifica conformitatea lor cu
specificațiile din caietul de sarcini.

(3) Verificările și/sau testările se vor face la sediul prestatorului.
18.3. – (1) Predarea/primirea autovehiculelor în/din service sa va face doar de reprezentantul
desemnat de achizitor.
(2) – La intrarea în atelierul de reparații, prestatorul va citi indexul kilometrilor
înregistrați la bord și al nivelului combustibilului din rezervor, pe care le va înscrie în devizul
lucrării, anexat la factură.
(3) – La preluarea autoturismului din reparații se vor preda și piesele defecte înlocuite.
18.4. - După terminarea reparațiilor/reviziilor, la recepția fiecărei lucrări de reparație/revizie se
vor efectua probe funcționale în prezența reprezentantului achizitorului și se va întocmi un
proces verbal de recepție, semnat de ambele părți.
18.5. – Dacă vreunul dintre materialele, piesele sau servicile prestate, verificate și/sau testate, nu
corespunde specificațiilor și cerințelor caietului de sarcini, achizitorul are dreptul să le respingă,
iar prestatorul are obligația, fără a modifica prețul contractului de a le înlocui în termen de
maxim 3 zile.
18.6. – Dreptul achizitorului de a verifica și/sau testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi
limitat sau amânat datorită faptului că piesele, materialele și serviciile prestate au fost inspectate
și testate de prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior
recepției finale a autovehicului supus reparațiilor.

19. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
19.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data intrării în vigoare a
contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare,
datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
19.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de parţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un
act adiţional.
19.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate prin contract se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.
19.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.
20. Ajustarea preţului contractului

20.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
în propunerea financiară, anexă la contract.
20.2 - Nu se acceptă ajustarea prețului contractului.
21. Rezilierea Contractului
21.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a
pretinde plata de daune – interese.
21.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 3
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 contrara interesului său.
21.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
anulare să nu prejudicieze sau să 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.
21.4.În cazul prevăzut la clauza 21.2. prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.
21.5. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor
judecătoreşti, în următoarele cazuri:
- una din părţi este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declarată procedura
de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
- prestatorul cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără
acordul celeilalte părţi, cu plata de despăgubiri în sarcina prestatorului; în acest caz
prestatorul se obligă să plătească achizitorului despăgubiri în cuantum egal cu valoarea
contractului inclusiv TVA.
22. Amendamente
22.1 -Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
22.2. – Modificările aduse clauzelor prezentului contract vor fi valabile numai dacă se vor stipula
în scris și aproba, de comun acord, de către părțile contractante.
23. Subcontractanţi
23.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
23.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie in anexe la contract.
23.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3)Prestatorulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
23.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi
notificată achizitorului.
Sau
23.1. - Prestatorul are obligaţia de a se achita de obligaţiile asumate, în mod direct şi nu prin
subcontractanţi.
24. Cesiunea
24.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract.

25. Forţa majoră
25.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
25.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
25.3 - 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.
25.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
25.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
26. Soluţionarea litigiilor
26.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face 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.
26.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţa judecătorescă competentă de pe raza municipiului Timişoara.
27. Limba care guvernează contractul
27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
28. Comunicări
28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
29. Legea aplicabilă contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi ..............prezentul contract în două exemplare, câte unul
( se precizează data semnării de către părţi)
pentru fiecare parte.
Achizitor
.............................
(semnătura autorizată)
LS

Prestator
..............................
(semnătura autorizată)
LS
Avizat juridic
Şef Birou Juridic
MARIN BLAJIN

