SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI
TAXE LOCALE SECTOR 6

Biroul Achiziții și Urmărire Contracte

Acord – cadru de servicii
nr. 405998 data 26.11.2021
1.Părţile acordului-cadru
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu completările și modificările
ulterioare si ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul Acord – cadru de servicii
Între
Autoritatea contractanta, DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 6,
cu sediul în Str. Drumul Taberei nr 18, Complex Orizont, Sector 6, telefon 021.413.77.90, fax
021.413.77.89, cod fiscal 12380248 cont trezorerie RO29TREZ24A510103200107X Trezoreria
Sector 6 reprezentată prin Director General Văideanu Alin Mihai, în calitate de promitent achizitor,
de o parte,
şi
Operatorul economic S.C. NEI DIVIZIA DE SECURITATE S.R.L., cu sediul social în București,
Intrarea Ghiozdanului nr. 6A, Etaj 2, Cam. 2, Sector 1, telefon: +4 021.310.00.98, fax: +4
021.310.00.99, e-mail: office@neisecuritate.ro, înregistrată la O.N.R.C București cu nr.
J40/6934/2013, cod fiscal RO31718222, cont Trezorerie RO90TREZ7005069XXX012028 deschis la
Trezoreria Operativă a Municipiului București, reprezentată prin Administrator Ghinea Eugen, în
calitate de promitent prestator, pe de altă parte.
2. Scopul acordului cadru
2.1 – Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor și condiţiilor esenţiale care vor
guverna contractele de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord.
2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea de servicii de transport valori.
3. Durata acordului- cadru
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 12 luni, adică de la 01.12.2021 până la 30.11.2022.
4. Preţul unitar al serviciilor
4 .1 – Preţul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul prestator în propunerea financiară şi
este de 1380 lei/zi lucratoare de transport, fără TVA.
5. Ajustarea preţului
5.1 - Preţul nu se ajustează.
6. Cantitatea previzionată
6.1 - Cantitatea previzionată de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente este
de 253 zile de transport.
7. Obligaţiile promitentului- prestator
7.1 - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în
propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
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7.2 - Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în acordul–
cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru.
7.3 – Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul -achizitor împotriva oricăror:
a) 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 legatură cu serviciile prestate, şi
b) 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.
(2) Promitentul-prestator se obliga sa plateasca despagubiri promitentului-achizitor echivalente cu
valoarea prejudiciului produs in cazul in care, in timpul desfasurarii acordului-cadru se constata
sustrageri de bunuri sau valori, termenul de despagubire este de 30 zile de la data producerii
prejudiciului.
7.4 - Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul
acord-cadru.
7.5 - (1) Promitentul-prestator va avea obligația să dețină polița de asigurare pentru transport valori,
încheiată cu o societate de asigurare (ce are încheiat contract de reasigurare) și care să acopere
valorile medii zilnice transportate. Polița de asigurare se va constitui ca anexă la acordul-cadru.
(2) În cazul în care polița de asigurare este încheiată cu plata în rate, promitentul-prestator are
obligația să facă dovada plății tuturor ratelor.
8. Obligaţiile promitentului–achizitor
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul
convenit, respectiv în 30 de zile de la primirea facturii, însoțită de procesul verbal de receptie a
serviciilor, semnat de reprezentanții celor două părți.
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă
procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul
prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul prestator declară că nu mai are
capacitatea de a răspunde solicitărilor.
8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea
estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor
subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale impun obligaţii în
raport cu anumite praguri valorice.
9. Comunicări
9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
10. Documentele acordului cadru:
a) propunerea tehnică
b) propunerea financiară
c) caietul de sarcini
d) anexa nr. 1
e) alte anexe la contract (planul de pază al transportului de valori, polița de asigurare, etc.).
11. Încetarea acordului cadru
10.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează:
- prin ajungerea la termen;
- prin atingerea unui prag valoric ce impune promitentului-achizitor obligaţia aplicării altor
proceduri, conform prevederilor legale;

- prin reziliere, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii in mod necorespunzator a obligatiilor
asumate prin prezentul acord-cadru, cu o notificare prealabila, fara a mai fi necesara punerea in
intarziere.
(2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
- prin acordul de voinţă al părţilor.
12. Solutionarea litigiilor
12.1 – Promitentul-achizitor si promitentul-prestator vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul
sau in legatura cu indeplinirea acordului-cadru.
12.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, promitentul-achizitor si promitentulprestator nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

Părţile au convenit să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
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ANEXA 1 LA ACORDUL CADRU Nr. 405998 DIN 26.11.2021
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Pret unitar fara TVA
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TOTAL
Achizitor
D.G.I.T.L. Sector
6
Director General
Văideanu Alin
Mihai

Vizat C.F.P.P.
Şef Serviciu Economic
Zamfir Nicoleta

Serviciul Juridic
Şef Birou Achiziţii şi
Urmărire Contracte
Angelescu Camelia

Funcționar de Securitate
Niculae Eduard Ștefăniță

Ianuarie 2022
Februarie 2022
Martie 2022

Aprilie 2022
Mai 2022
Iunie 2022
Iulie 2022
August 2022
Septembrie
2022
Octombrie
2022
Noiembrie
2022

349.140,00
Prestator
S.C. NEI DIVIZIA DE
SECURITATE S.R.L.
Administrator
Eugen Ghinea

