Acord - cadru de prestare servicii
revizii, întreţinere, reparaţii si inspecţii tehnice pentru
autovehicule
Nr.

f)lf /DAPL/ O S. 7/- M>/T

1. Părţile acordului-cadru
In temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru,
între
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU, cu sediul în B-dul.Unirii nr.78, B1.J2, sector 3, Bucureşti,
Certificat de înregistrare Fiscală nr. 15378153, telefon: 021-326.89.70, fax: 021-326.89.71, adresa e-mail:
gardamediu@gnm.ro.
având
conturi deschise
la Trezoreria
Sector 3,
Cont nr.
[, reprezentată legal prin domnul Florin DIACONU - Comisar General,
în calitate de PROMITENT BENEFICIAR, pe de o parte
Şi

S.C. ASTORIA S.R.L, cu sediul în Bucureşti, Bd. Basarabia, nr. 92, Bl. D l, Sc. A, etaj 2, ap. 10, sector
2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7826/2001 cod unic de înregistrare RO 14176008 având
contul curent IBAN
deschis la Trezoreria Bucureşti reprezentata prin
Daniel - Florin Iordache, denumită în continuare PROMITENT PRESTATOR,
Au convenit să încheie prezentul Acord Cadru de servicii de revizii, întreţinere, reparaţii si inspecţii
tehnice pentru autovehicule, ca urmare a aplicării procedurii de achiziţie publică Licitaţie deschisă,
conform O.U.G. 34/2006, cu modificările si completările ulteriore, cu respectarea următoarelor clauze:
2. Obiectul acordului-cadru
2.1. Obiectul acordului-cadru îl constituie achiziţionarea de către promitentul-beneficiar şi prestarea de
către promitentul-prestator de servicii de revizii, intretinere, reparaţii si inspecţii tehnice pentru
autovehicule.
2.2. Prezentul acord-cadru nu impune promitentului-beneficiar nicio obligaţie de a achiziţiona servicii de
revizii, intretinere, reparaţii si inspecţii tehnice pentru autovehicule şi nu conferă promitentului-prestator
un drept cert de prestare a acestor servicii;
2.3. Prezentul acord-cadru va produce efecte juridice numai împreună cu contractele subsecvente ce vor fi
emise în baza prevederilor acestuia.

3. Durata acordului- cadru
3.1 - Prezentul acord-cadru se încheie pentru o perioadă de 48 luni şi începe să producă efecte juridice de
la data intrării în vigoare a acestuia, adică de la data semnării de către părţi la sediul promitentului beneficiar.
3.2. Este exclusă emiterea, semnarea şi intrarea în vigoare a contractelor subsecvente înaintea intrării în
vigoare a prezentului acord-cadru, precum şi după expirarea acestuia. Contractele subsecvente trebuie sa
fie semnate şi trebuie să înceapă să producă efecte juridice numai în perioada de valabilitate a acorduluicadru.
4. Valoarea si cantitatile previzionale ale acordului-cadru
Cantitatea previzîonatâ

4.1 - Cantitatea estimata maximă, respectiv minimă, previzionată de servicii ce urmează a fi furnizate este
de:
Contract subsecvent 1 pentru anul 2015
Denumire
RT l~18 autovehicule in garanţie
(RT + RC“) —26 autovehicule postgarantie
ITP parc auto GNM

cantitate minimă pe 2 luni
1RT
1 RT X -18
1 RT+RC
1(RT+RC) X -26
-55 autovehicule

cantitate maxima pe 2 luni
2 RT
2 R T X -1 8
2 RT + RC
2(RT+RC) X -26
-55 autovehicule

Contract subsecvent 2 pentru anul 2016
Denumire
RT 111 autovehicule in garanţie
(RT + RC) 155 autovehicule postgarantie
ITP parc auto GNM

cantitate minimă pe 12 luni
1RT
1 RTX 111
1 RT+RC
i(RT+RC)X 155
-133 autovehicule

cantitate maxi mă pe 12 luni
2 RT
2 RT X 111
2 RT + RC
2(RT+RC) X 155
-133 autovehicule

Contract subsecvent 3 pentru anul 2017
Denumire
RT 111 autovehicule in garanţie
(RT + RC) 155 autovehicule postgarantie
ITP parc auto GNM

cantitate minimă pe 12 luni
1RT
1 RTX 111
1 RT+RC
1(RT+RC) X 155
-133 autovehicule

cantitate maximă pe 12 luni
2 RT
2 RT X 111
2 RT + RC
2(RT+RC) X 155
-133 autovehicule

Contract subsecvent 4 pentru anul 2018
Denumire
RT 111 autovehicule in garanţie
(RT + RC) 155 autovehicule postgarantie
ITP parc auto GNM

cantitate minimă pe 12 luni
1RT
1 RTX 111
1 RT+RC
1(RT+RC) X 155
-133 autovehicule

cantitate maximă pe 12 luni
2 RT
2 RTX 111
2 RT+RC
2(RT+RC) X 155
-133 autovehicule

Contract subsecvent 5 pentru anul 2019
Denumire
RT *-93 autovehicule in garanţie
(RT* + RC*) -128 autovehicule postgarantie

Valoare minimă pe 10 luni
1RT
1 RT X -65
1 RT+RC
1(RT+RC) X -128
-77 autovehicule

Valoare maximă pe 10 luni
2 RT
2 R T X -65
2 RT + RC
2( RT+RC) X -128
-77 autovehicule

ITP parc auto GNM
/
RT - revizie tehnica;
2RC - reparaţie curenta;
3 modificare dimensiunii parcului auto —achizitorul poate suplimenta sau diminua parcul auto in funcţie de necesitat!.

4.2 - Valoarea totala previzionata a prezentului acord-cadru, pentru întreaga perioada de 4 ani, este de
maximum 1.981.100 lei, fara TVA, la care se adauga 475.464 lei reprezentând TVA, rezultând o valoare
de 2.456.564 lei, cu TVA inclus.
4.3 - Preţul unitar al serviciilor este cel stabilit in Centralizatorul de preturi, Formularul 13 plus anexele
sale, parte componenta a Ofertei financiare, ataşata prezentului Contract, după cum unneaza:
- manopera mecanica auto - 60 lei, fara TVA, la care se adauga 14,40 lei TVA, rezultând o
valoarea totala de 74,40 lei, inclusiv TVA;
- manopera electricitate auto - 60 lei, fara TVA, la care se adauga 14,40 lei TVA, rezultând o
valoarea totala de 74,40 lei, inclusiv TVA;
- manopera electronica auto - 60 lei, fara TVA, la care se adauga 14,40 lei TVA, rezultând o
valoarea totala de 74,40 lei, inclusiv TVA;
- manopera tinichigerie auto - 60 lei, fara TVA, la care se adauga 14,40 lei TVA, rezultând o
valoarea totala de 74,40 lei, inclusiv TVA;
- manopera vopsitorie pentru auto - 60 lei, fara TVA, la care se adauga 14,40 lei TVA, rezultând
0 valoarea totala de 74,40 lei, inclusiv TVA;
- Inspecţia tehnica periodica - 96,77 lei, fara TVA, la care se adauga 23,20 lei TVA, rezultând o
valoare total de 120 lei, inclusiv TVA.
Totodată, tarifele unitare ale serviciilor de revizii tehnice periodice obligatorii sunt cele prezentate
in anexele specifice fiecărei mărci de maşina din parcul auto.
De asemenea, in anexe sunt oferite preturile unitare ale pieselor de schimb uzuale, pentru fiecare
marca de autoturism, folosite in marea majoritate a reparaţiilor efectuate anual, conform tarifelor
practicate pe piaţa libera loial concurentiala, corespunzătoare normativelor legislaţiei specifice ce
reglementează activitatea producătorilor si furnizorilor de piese auto, precum si a unităţilor de service
auto ( RNTR, clasa I, clasa n, clasa III) dar si specific fiecărei mărci auto deţinute de către Garda
Naţionala de Mediu (12 tipuri de maşini).
Totodată, conform prevederilor Caietului de Sarcini, nu se admite, din partea furnizorului, un
adaos comercial mai mare de 10% pentru materiale si piese de schimb utilizate. La eventuala solicitare
din partea beneficiarului, furnizorul este obligat sa prezinte documentele de provenienţa ale materialelor
si pieselor de schimb.
Valoarea totala a pieselor auto pe perioada de 4 ani nu poate depăşi preţul maxim ofertat si anume
961 178 lei, fara TVA, la care se adauga 230 682,72 lei, reprezentând TVA, rezultând o valoare totala de
1 191 860, 7 2 , inclusiv TVA.
4.4 - Valoarea aferenta fiecărui Contract subsecvent se va previziona conform alocării si fondurilor
bugetare disponibile precum si necesarului de servicii de revizii, intretinere, reparaţii si inspecţii tehnice
pentru autovehicule al Gărzii Naţionale de Mediu. Valoarea totala a contractelor subsecvente nu poate
depăşi valoarea totala a Acordului-Cadru.
4.5 - Preturile unitare ofertate in Centralizatoml de preturi, Formularul nr. 13 sunt ferme si nu se
ajusteaza;
5. Obligaţiile promitentului- prestator
5.1 - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în
propunerea tehnică, anexă la prezentul Acord-cadru.
5.2 - Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în Acordul - cadrufl
ori de câte ori autoritatea contractanta consideră a fi necesar.
/ j
5.3 - Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul -beneficiar împotriva oricăror:
/
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectula|
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilaj^!
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
^

b) daime-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 beneficiar.
5.4 Promitentul-prestator se obligă să nu transfere, total sau parţial, prin acte juridice drepturile ce îi revin
în temeiul prezentului contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al beneficiarului.
5.5 Promitentul prestator se obliga sa constituie garanţia de buna execuţie in cuantum de 5% aferenta
fiecărui contract subsecvent si sa o păstreze valabila pe toata durata derulării fiecărui contract subsecvent.
5.6 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii
asumate prin contract.
5.7 Promitentul-prestator va răspunde de calitatea reparaţiilor, pieselor de schimb, componentelor
materialelor si consumabilelor folosite;
5.8 Promitentul-prestator va asigura prioritatea intrării în ateliere a autovehiculelor beneficiarului pentru
realizarea constatărilor si programarea pentru reparaţii m regim de urgenta;
5.9 Promitentul-prestator va programa reparaţia in termen de maxim 48 ore de la sesizare, indiferent de
modul în care aceasta a fost efectuată (prin înaintarea unei adrese sau telefonic),
5.10 Prestatorul va executa orice reparaţie care nu are nevoie de înlocuirea pieselor, in termen de maxim
48 ore de la data programării;
5.11 Promitentul-prestator va executa orice reparaţie care are nevoie de înlocuire de piese sau
componente, in termen de maxim 72 ore de la data programării;
5.12 Promitentul-prestator va executa reparaţiile de complexitate mărită (rep. motor, lucări tinichigerie,
vopsitorie);
in termen de maxim 10 zile de la data programării; In situaţia in care este necesara înlocuirea unei piese
de schimb care necesita aprovizionarea acesteia din import atunci perioada reparaţiei se poate prelungi cu
pana la 20 de zile cu acordul beneficiarului.
5.13 Pentru orice material consumabil folosit, prestatorul va respecta prescripţiile manualelor de
întreţinere şi al cărţilor tehnice;
5.14 In cazul unei defecţiuni care imobilizează autovehiculul, dacă respectiva defecţiune este acoperită de
garanţie, reparaţia locala, trac tarea sau transportul pe platformă al autovehiculului în vederea remedierii
defecţiunilor, la unitatea service autorizată cea mai apropiată sau la sediul prestatorului, se va face de
către prestator pe cheltuiala acestuia.
5.15 La cerere promitentul-prestator se obliga sa tracteze sau transporte pe platforma, autovehiculele
beneficiarului la cea mai apropiata unitate service;
5.16 Pe timpul cat autoturismele se afla în reparaţie, promitentul-prestator va răspunde pentru orice
lipsuri, înlocuiri neautorizate de piese, eventualele accidente suferite în atelier;
5.17 Promitentul-prestator are obligaţia de a pune in manopera numai piese si componente noi,
nefolosite, comercializate sub controlul producătorului vehiculul rutier sau a reprezentantului sau
autorizat, si insotite de declaraţia de conformitate;
5.18 Promitentul-prestator se obligă să despăgubească beneficiarul 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 legătură cu produsele achiziţionate, 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 beneficiar;
5.19 Promitentul-prestator are obligaţia ca la facturile emise sa ataşeze devizul cu operaţiunile executate
in care vor fi evidenţiate in mod distinct categoriile de operaţii executate ( mecanice, electrice,
tinichigerie si vopsitorie) in funcţie de tariful pe ora/manopera si in copie normativul de timp de lucru
pentru tipul de operaţie efectuat ( norma tehnologica orara ) din care sa reiasa numărul de ore necesar
pentru operaţiunile executate;
5.20 Promitentul-prestator se obligă ca pe parcursul executării prezentului contract subsecvent, funcţie de
modificările legislative apărute în domeniul autorizării operatorilor economici privind obiectul
contractului subsecvent, să actualizeze/obţină autorizările impuse, astfel încât serviciile de revizii,
intretinere,reparaţii si inspecţii tehnice pentru autovehicule să se realizeze în conformitate cu cad ml l£kal.

6. Obligaţiile promitentului- beneficiar
6.1 Promitentul-beneficiar se obligă să plătească promitentului - prestator preţul aprobat in devizul
antecalcul ce va sta la baza facturii fiscale, Întocmită numai pentru operaţiunile executate.
6.2 Promitentul-beneficiar se obligă:
(1) să atribuie contractele subsecvente numai pe baza regulilor şi condiţiilor stabilite prin prezentul
acord-cadru;
(2) să asigure la termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul acord-cadru, plata serviciilor ce vor
face obiectul contractelor subsecvente;
6.3 Promitentul-beneficiar se obligă să recepţioneze serviciile prestate.
6.4 Promitentul-beneficiar se obligă să plătească preţul către prestator în perioada 24-31 a lunii următoare
celei pentru care s-a emis factura, insotita de devizul antecalcul si Procesul Verbal de Recepţie avizate
obligatoriu de către delegaţii Beneficiarului.
6.5 Dacă Promitentul-beneficiar nu onorează facturile în termen de 28 zile de Ia expirarea perioadei
prevăzute convenite, prestatorului poate sista prestarea serviciilor. Imediat ce beneficiarul onorează
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
6.6 Promitentul-beneficiar are obligaţia de a plaţi preţul contractului de prestări servicii, urmare facturilor
emise de prestator.
7. Comunicări
7.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare Ia 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.
7.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
8. Documentele acordului cadru:
a) propunerea tehnică
b) propunerea financiară
c) caiet de sarcini
9. întocmirea, semnarea şi executarea contractelor subsecvente
9.1. întocmirea contractelor subsecvente cade în sarcina autorităţii contractante participante la procedura
de atribuire.
9.2. Prestatorul este obligat ca în termen de 2 zile de la primirea notificării transmise prin fax/si sau e-mail
de către achzitor să se prezinte la sediul acestuia pentru semnarea contractului subsecvent.
10. încetarea acordului cadru
10.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:
- prin ajungerea la termen
(2) A cordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
- prin acordul de voinţă al părţilor :
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndepUnirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a
obligaţiilor asumate prin prezentul Acord - cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 30
zile a părţii în culpă.
(3) . Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedură de reorganizare şi faliment.j
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In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde beneficiarului numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
11. Litigii
11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă.
11.2 In caz de nesolutionare pe cale amiabila a litigiilor intervenite prin prezentul acord, instanţa
competenta cu soluţionarea acestora va fi Tribunalul Bucureşti.
Părţile au convenit să încheie a z i p r e z e n t u l Acord-cadru, în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

Promitent-benefîciar,
Garda Naţionala de Mediu

