ACORD-CADRU
Servicii de inchiriere automacarale cu operator
nr. ........din ..........................
Preambul:
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii de Guvern nr. 395/2016
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat
prezentul Acord-Cadru avand ca obiect: Acord cadru de inchiriere de echipamente/mijloace de
mecanizare si autovehicule - Servicii de inchiriere automacarale cu operator.
Părțile acordului cadru:
COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ŞI PASAJE BUCUREŞTI S.A. cu sediul in
București, in Bd. Dinicu Golescu, nr. 36, etajele 4, 5 si 6, sector 1, e-mail: office@cmsppb.ro, telefon:
0314030630, Bucuresti, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10323/2017, cod fiscal RO
37832160, cont trezorerie RO91 TREZ 7015 069X XX01 8835 deschis la Trezoreria Statului Sector 1,
reprezentata prin Director General Sorin VASILESCU, în calitate de promitent - achizitor, pe de o
parte
Si
S.C. ............................. S.R.L cu sediul in : ................................................, cu adresa de corespondenta
in ..........................................................., inregistrata la Registrul Comerțului cu nr.
........................................, Cod fiscal ......................., cont bancar ...........................................................
deschis
la
..................................,
Sucursala
............................,
reprezentata
prin
.............................................., avand functia de Administrator, in calitate de promitent-prestator, clasat
pe locul I
S.C. ............................. S.R.L cu sediul in : ................................................, cu adresa de corespondenta
in ..........................................................., inregistrata la Registrul Comerțului cu nr.
........................................, Cod fiscal ......................., cont bancar ...........................................................
deschis
la
..................................,
Sucursala
............................,
reprezentata
prin
.............................................., avand functia de Administrator, in calitate de promitent- prestator, clasat
pe locul II
S.C. ............................. S.R.L cu sediul in : ................................................, cu adresa de corespondenta
in ..........................................................., inregistrata la Registrul Comerțului cu nr.
........................................, Cod fiscal ......................., cont bancar ...........................................................
deschis
la
..................................,
Sucursala
............................,
reprezentata
prin
.............................................., avand functia de Administrator, in calitate de promitent- prestator, clasat
pe locul III
S.C. ............................. S.R.L cu sediul in : ................................................, cu adresa de corespondenta
in ..........................................................., inregistrata la Registrul Comerțului cu nr.
........................................, Cod fiscal ......................., cont bancar ...........................................................
deschis
la
..................................,
Sucursala
............................,
reprezentata
prin
.............................................., avand functia de Administrator, in calitate de promitent- prestator, clasat
pe
locul IV
S.C. ............................. S.R.L cu sediul in : ................................................, cu adresa de corespondenta
in ..........................................................., inregistrata la Registrul Comerțului cu nr.
........................................, Cod fiscal ......................., cont bancar ...........................................................
deschis
la
..................................,
Sucursala
............................,
reprezentata
prin
.............................................., avand functia de Administrator, in calitate de promitent- prestator, clasat
pe locul V
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a intervenit prezentul Acord cadru,

1.

Scopul Acordului cadru
1.1. Scopul acordului cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna
contractele subsecvente de prestari servicii de inchiriere, ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii
prezentului acord cadru.
1.2. Contractele subsecvente ce urmeaza a fi atribuite au ca obiect Servicii de inchiriere , prevazute in
anexa nr.1.
1.3. În prezentul acord cadru, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.

Durata acordului- cadru
2.1. Durata prezentului acord cadru este de 12 luni, începând de la data de ............................
2.2. Prezentul acord-cadru intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre parti.

3.

Pretul unitar al serviciilor
(1) Prețul unitar al serviciilor de inchiriere, este conform anexelor nr. 1-5 si asa cum este inclus de
Promitentii prestatori in propunerile financiare, anexe la prezentul acord cadru.
(2) Pretul maxim al Acordului cadru este:
 ............................................................................................... ..........................,
fara TVA,
respectiv .......................... lei inclusiv TVA, pentru ofertantul clasat pe locul I, respectiv
.....................................;
 ............................................................................................... ..........................,
fara TVA,
respectiv .......................... lei inclusiv TVA, pentru ofertantul clasat pe locul II, respectiv
.....................................;
 ............................................................................................... ..........................,
fara TVA,
respectiv .......................... lei inclusiv TVA, pentru ofertantul clasat pe locul III, respectiv
.....................................;
 ............................................................................................... ..........................,
fara TVA,
respectiv .......................... lei inclusiv TVA, pentru ofertantul clasat pe locul IV, respectiv
.....................................;
 ............................................................................................... ..........................,
fara TVA,
respectiv .......................... lei inclusiv TVA, pentru ofertantul clasat pe locul V, respectiv
.....................................;
3.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Promitentul – Achizitor Promitentilor - Prestatori sunt
cele declarate in propunerile financiare ale acestora, anexe la prezentul acord cadru.
3.2. Preturile unitare, aferente prezentului acord cadru, prevazute in ofertele Promitentilor - Prestatori
sunt ferme si raman neschimbate pe durata de derulare a prezentului acord cadru.

4.

Cantitatea previzionată
4.1. Cantitatea previzionată de servicii de inchiriere ce vor fi prestate în baza contractelor subsecvente este
conform anexa nr. 1 .

5.

Obligațiile promitentului - prestator
5.1. Promitentii – prestatori se obliga sa semneze contractele subsecvente la ora si data indicata in invitatia
pentru semnarea contractului.
5.2. Promitentii - prestatori se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentulachizitor, sa presteze serviciile de inchiriere prevazute in anexa nr. 1, în conditiile convenite în prezentul
acord-cadru.
6.2. Promitentii - prestatori se obliga ca serviciile de inchiriere prestate sa respecte cel putin calitatea
prevazuta in propunerea tehnica si caietul de sarcini, anexa la prezentul acord-cadru.
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6.3. Promitentii - prestatori se obliga sa presteze serviciile de inchiriere astfel cum sunt prevazute in
acordul cadru, la solicitarea Promitentului - Achizitor, in termenul convenit si declarat in oferta.
6.4 Promitentii - prestatori se obliga sa respecte intocmai prevederile legale referitoare la securitatea si
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.
6.5. Promitentii - prestatori se obliga sa despagubeasca Promitentul - Achizitor împotriva oricaror:
i. reclamatii si actiuni în justitie, ce rezulta din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau în legatura cu serviciile achizitionate; si
ii. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei în care o
astfel de încalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de catre Achizitor si a
ofertei inaintate de Prestatori.
7. Obligațiile promitentului - achizitor
7.1. Promitentul-achizitor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite promitentuluiprestator clasat pe locul I, să achiziționeze serviciile de inchiriere în condițiile convenite în prezentul
acord-cadru;
7.2. In cazul in care promitentul-prestator clasat pe locul I nu poate respecta clauzele contractuale din
culpa sa, atunci promitentul achizitor se obliga sa achizitioneze serviciile de inchiriere in condițiile
convenite în prezentul acord-cadru de la promitentul-prestator clasat pe locul II;
7.3. In cazul in care nici promitentul-prestator clasat pe locul II nu poate respecta clauzele contractuale
din culpa sa, atunci promitentul achizitor se obliga sa achizitioneze serviciile de inchiriere in condițiile
convenite în prezentul acord-cadru de la promitentul-prestator clasat pe locul III;
7.4. In cazul in care nici promitentul-prestator clasat pe locul III nu poate respecta clauzele contractuale
din culpa sa, atunci promitentul achizitor se obliga sa achizitioneze serviciile de inchiriere in condițiile
convenite în prezentul acord-cadru de la promitentul-prestator clasat pe locul IV;
7.5. In cazul in care nici promitentul-prestator clasat pe locul IV nu poate respecta clauzele contractuale
din culpa sa, atunci promitentul achizitor se obliga sa achizitioneze serviciile de inchiriere in condițiile
convenite în prezentul acord-cadru de la promitentul-prestator clasat pe locul V;
7.6. Promitentul-achizitor se obligă să nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură
de atribuire, atunci când intenționează să achizitioneze servicii de inchiriere care fac obiectul prezentului
acord-cadru, cu exceptia cazului în care atat promitentul prestator declarat pe locul I cat cei declarati pe
locurile II,III,IV si V declară că nu mai au capacitatea de a le presta.
8.
Comunicări
8.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
8.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon sau e-mail cu condiția confirmării în scris a
primirii comunicării.
9.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Documentele acordului cadru:
Caietul de sarcini si anexele acestuia;
Acordul de asociere;
Angajamentul tertului sustinator;
Propunerea financiara;
Propunerea tehnica;
Garantia de buna executie;
Contracte subsecvente si acte aditionale, dupa caz.

10. Incetarea acordului cadru
10.1 (1) Prezentul acord cadru inceteaza de drept:
- prin ajungere la termen;
- prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unei proceduri in
raport cu anumite praguri valorice
(2) Acordul cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:
 prin acordul de vointa a partilor;
 prin indeplinirea obiectului acordului cadru;
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 prin rezilierea de catre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator a
obligatiilor asumate prin prezentul acord cadru, de catre cealalta parte, cu notificare prealabila de 15 zile
a partii in culpa;
 prin rezilierea de catre Promitentul - Achizitor ca urmare a:

neconstituirii de catre Promitentul - Prestator a garantiei de buna executie a contractului subsecvent,
conform prevederilor acestuia;

refuzului Promitentului - Prestator de a semna contractul subsecvent
 constatarii de catre Promitentul - Achizitor a prestarii de servicii, in mod defectuos sau
necorespunzator de catre Promitentul - Prestator, in cadrul contractelor subsecvente ce se vor incheia in
baza prezentului acord cadru;
 in cazul in care forta majora actioneaza o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul
sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului acord cadru, fara ca vreuna din parti sa
poata pretinde celeilalte parti daune interese.
(3) Promitentul-Achizitor are dreptul de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde
plata de daune interese, fara alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante
judecatoresti, în oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitându-se la acestea:

neprezentarea Promitentului – Prestator castigator la semnarea contractului subsecvent in 3 zile de
la data si ora stabilita prin invitatia pentru semnarea contractului conform art. 6.1 din contract;

Promitentii - Prestatori nu presteaza serviciile conform cu prevederile prezentului acord cadru;

Promitentii - Prestatori nu se conformeaza într-o perioada de cel mult 15 zile notificarii emise de
catre Achizitor care le solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din
prezentul acord cadru care afecteaza prestarea corespunzatoare si la timp a serviciilor conform
prevederilor acestuia;

Promitentii - Prestatori au fost condamnati pentru o infractiune în legatura cu exercitarea profesiei
printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva;

Promitentii - Prestatori se afla în culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de
proba pe care Achizitorul o poate justifica;

împotriva Prestatorilor a fost pronuntata o hotarâre definitiva cu privire la frauda, coruptie,
implicarea într-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala în dauna intereselor financiare ale
Uniunii Europene;

aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa împiedice executarea prezentului contract;

Prestatorii au intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecatorul-sindic.
(4) În urma unui preaviz de 15 zile acordat Achizitorului - Promitent, Prestatorii – Promitenti pot
rezilia prezentul acord cadru daca Achizitorul:
a) nu îsi îndeplinește obligația de plata catre Promitentii - Prestatori a sumelor datorate acestora în baza
oricarei certificari din partea Achizitorului - Promitent, dupa expirarea termenului limita prevazut în
prezentul contract;
b) suspenda prestarea serviciilor pentru mai mult de 30 de zile pentru motive nespecificate în prezentul
acord sau independente de culpa Prestatorilor - Promitenti.
10.2 (1) Prezentul contract inceteaza de drept in cazul declararii de catre instanta de judecata competentă
dizolvarea sau lichidarea vreuneia dintre parti la data notării în registrele publice în care persoana juridică
a fost înregistrată, a hotărârii judecătorești definitive.
(2) Dizolvarea sau lichidarea nu aduce atingere obligațiilor contractuale asumate anterior, până la data
notării în registrele publice a hotărârii judecătorești prevăzute la alin. (1), în numele persoanei juridice, de
către organele statutare ale partii in cauza, direct sau prin reprezentare, după caz.
11.
Litigii
11.1. Achizitorul si Prestatorii vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu
îndeplinirea contractului.
11.2. Daca, dupa 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorii nu reusesc sa
rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti competente din România.
12.
Protectia datelor cu caracter personal
12.1. Datele cu caracter personal ale reprezentanților Partilor, la care Achizitorul/Prestatorii, in calitate de
operatori de date, sau persoanele împuternicite, care prelucrează date cu caracter personal, vor avea
acces în derularea prezentului contract, se vor prelucra in condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 -
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privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor).
12.2. Partile nu prefigureaza ca in baza prezentului Contract sa fie transmise alte date cu caracter
personal decat informatiile de contact ale persoanelor implicate in executarea Contractului din partea
Partilor, afiliatilor sau subcontractorilor acestora, respectiv a reprezentantilor legali/imputernicitilor
acestora, respectiv nume, prenume, functia, adresa de business, nr. de telefon si email de business,
precum si date ce privesc executarea contractului, cum ar fi data livrarilor si alimentarilor cu carburant,
numere de inmatriculare autovehicule, semnaturi etc.
12.3. Operatorul de date va prelucra datele cu caracter personal ale celeilalte Parti/reprezentanților
celeilalte Parti în scopul executării acestui Contract, precum si pentru a-și îndeplini obligațiile care îi
sunt impuse de legislația aplicabilă, precum si in scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei,
realizarea raportărilor interne, aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislației aplicabile
etc., in condițiile Regulamentului General privind protecția datelor.
12.4. Partile au obligația de a informa direct, conform art. 12 si 13 din Regulamentul General privind
protecția datelor, reprezentanții sau salariații săi împuterniciți in relația cu Achizitorul, respectiv
Prestatorii cu privire la prelucrarea datelor lor de către cealalta parte, pentru scopuri de gestionare a
Contractului, pentru verificările si raportările prevăzute de legislația aplicabila, pentru îndeplinirea unei
obligații legale, cum ar fi Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum
si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism, precum si in
alte scopuri legitime in funcție de relația contractuala.
12.5. Partile vor asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, așa cum
prevede articolul 32 din Regulamentului General privind protecția datelor. Astfel Partile se obligă sa ia
și să aplice toate măsurile tehnice și operaționale adecvate în vederea protejării datelor cu caracter
personal împotriva oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces
neautorizat și împotriva procesării ilegale.
12.6. Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate astfel de Parti au drepturile prevăzute de către
articolele 15 -22 din Regulamentului General privind protecția datelor, respectiv:
 dreptul de acces la date conform art. 15;
 dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;
 dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;
 dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;
 dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;
 dreptul de a obiecta, conform art. 21;
 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;
 dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal și justiției.
12.7. Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate de catre persoana vizata printr-o cerere scrisă, semnată
si datată, transmisă la urmatoarele date de contact:
(i) S.C. ..........................................,
Sediu: ……………………………….
Adresa de email : .......................................
(ii) S.C. ..........................................,
Sediu: ……………………………….
Adresa de email : .......................................
(iii) S.C. ..........................................,
Sediu: ……………………………….
Adresa de email : .......................................
(iv) S.C. ..........................................,
Sediu: ……………………………….
Adresa de email : .......................................
(v) S.C. ..........................................,
Sediu: ……………………………….
Adresa de email : .......................................
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(vi) Societatea COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA
Sediu: Bucureşti, strada Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 6, sector 1, cu adresa de
corespondenta in Bd. Dinicu Golescu, nr 36, etajul 5 si 6, incinta IPTANA, sector 1, Bucuresti.
Adresa de email: office@cmsppb.ro
12.8. Partea va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de
Regulamentul General privind protecţia datelor.
12.9. De asemenea, Responsabilului cu protecția datelor al fiecarei Parti poate fi contactat, prin posta,
la adresa sediului Partii, menționând ca destinatar pe plicul de corespondenta numele Societatii, in
atentia „Responsabilului cu protecția datelor".
13.
Dispozitii finale
13.1. Responsabilul cu derularea acordului - cadru și a contractelor subsecvente din partea promitentului achizitor este ...................................................., tel: ..............................., email: office@cmsppb.ro;
13.2. Responsabilii cu derularea acordului - cadru și a contractelor subsecvente din partea
promitentilor-prestatori sunt :
Pentru: S.C. ........................., Dl. (Dna) ....................... tel. ...................., email: .................................... ;
Pentru: S.C. ........................., Dl. (Dna) ....................... tel. ...................., email: .................................... ;
Pentru: S.C. ........................., Dl. (Dna) ....................... tel. ...................., email: .................................... ;
Pentru: S.C. ........................., Dl. (Dna) ....................... tel. ...................., email: .................................... ;
Pentru: S.C. ........................., Dl. (Dna) ....................... tel. ...................., email: .................................... ;
Părțile au înțeles să încheie azi ....................... prezentul acord-cadru, în 7 (sapte) exemplare, doua
pentru promitentul-achizitor si cate unul pentru fiecare promitent-prestator.
Prezentul acord cadru contine 6 (sase) pagini, la care se adauga anexa nr. 1 si a fost încheiat astazi
..........................., în 7 exemplare cu valoare juridica egala.
PROMITENT-ACHIZITOR

PROMITENTI-PRESTATORI

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI,
PODURI ŞI PASAJE BUCUREŞTI S.A.

S.C. ................................
ADMINISTRATOR,

DIRECTOR GENERAL,
S.C. ..............................................
ADMINISTRATOR,
DIRECTOR ECONOMIC,

S.C. ..............................................
ADMINISTRATOR,

SEF SERVICIU JURIDIC,

S.C. ..............................................
ADMINISTRATOR
S.C. ..............................................

DIRECTOR ACHIZITII,
INTOCMIT,

ADMINISTRATOR
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ANEXA NR 1 la Acordul Cadru cu nr. ..........................

TOTAL ACORD CADRU

Nr.
Crt.

Denumire/
descriere
echipament

Cantitati
Bucăți
Min.

CONTRACT SUBSECVENT 1

Valoare
zile

Cantitati
Bucăți

Valoare

zile

CONTRACT SUBSECVENT 2

Valoare
nare

Cantitati
Bucăți

zile

CONTRACT SUBSECVENT 3

Cantitati
Bucăți

zile

(lei/z
min. max.
min max.
min. max.
Max. Min. Max i)
Min Max Min Max
Min. Max. Min. Max.
Min. Max. Min. Max.

1.
2.

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI,
PODURI ŞI PASAJE BUCUREŞTI S.A.

S.C. ................................
ADMINISTRATOR,

DIRECTOR GENERAL,
S.C. ..............................................
ADMINISTRATOR,
DIRECTOR ECONOMIC,

S.C. ..............................................
ADMINISTRATOR,

SEF SERVICIU JURIDIC,

S.C. ..............................................
ADMINISTRATOR

DIRECTOR ACHIZITII,

S.C. ..............................................
ADMINISTRATOR

INTOCMIT,
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Valoare
luare
min max.

