
Contract Servicii de asisten{fl tehnicl qi suport de specialitate Microsoft Active Directory
nr. .......... ..........1.......

l. Preambul
incheiat in temeiul Legii nr.98l;L}l6 privind Achiziliile publice intre
Direc{ia Venituri Buget Local Sector 2, cu sediul in Bucureqti, bd. Gdrii Obor nr 10, sector 2,
telefon +4021.252.84.09, fax +4021.252.84.12, email office@impozitelocale2.ro, cod fiscal
13811802, cont RO09TREZ24.\510103200130X deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentatd prin
Director Executiv Cristian Atanasie Dutu si Director Executiv Adjunct Anton Dady Steiner, in
calitate de Achizitor, pe de o parte
qi

S.C. S.R.L.,
fax:... .., numar de

telefon
cod fiscal R

adresa

inmatriculare ....
cont IBAN reprezentata prin

in calitate de Prestator, pe de alt6 parte.

2. Defini(ii
2.1. ln prezentul contract urrnitorii termeni vor fi interpretali astfel:

a) contract - reprezintl prezentul contract gi toate Anexele sale.
b) achizitor gi prestator - parfile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c) pre(ul contractului - pretul plEtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului

pentru indeplinirea integral6 qi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d) servicii - activitdlile cuprinse in anexa./anexele la prezentul contract, pe care Prestatorul se

oblig6, prin contract, sd le presteze Achizitorului pentru indeplinirea contractului;
e) alte sen'icii - servicii aferente prest[rii serviciilor, respectiv activit[1i legate de prestarea

serviciilor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcliune, asistenfa
tehnica in perioada de garanlie, qi orice alte asemenea obligafii care revin Prestatorului prin
contract;

0 origine - locul unde echipamentele au fost realizate, fabricate. Echipamentele sunt fabricate
atunci cdnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majord gi esenliala a

componentelor rezultd. un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de bazd, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor qi produselor poate fi distinct[ de nationalitatea Prestatorului.

g) destinafie final[ - locul unde Prestatorul are obliga]ia de a furniza echipamentele;
h) termenii comerciali de prestare vor fi interpretafi conform INCOTERMS 2000 - Camera

Internalionala de Comer{ (CIC).
i) for{a majori - un eveniment mai presus de controlul p64ilor, care nu se datoreaza greqelii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului qi care face
imposibila prestarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: r[zboaie, revolutii, incendii, inunda]ii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii
ap6rute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enun{iativa.
Nu este considerat fo(a majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, Idra a crea o

imposibilitate de prestare, face extrem de costisitoare prestarea obligaliilor uneia din pa(i;
j) mentenan{i - totalitatea acliunilor planificate qi neplanificate de actualizare, intre}inere in

vederea oblinerii unui nivel de fiabilitate qi securitate precum qi acliunile tehnologice care le
sunt asociate, efectuate in scopul mentinerii produsului in stare de a-qi indeplini funcliile
specificate, inclusiv mentenanld remote a bazei de date, pentru situatii specifice, help desk
prin messenger/ telefon,' mail care se refera la suport in timp real pentru cazuri qi situa{ii de

urgen!6, inchiderea evidenlei fiscale informatice din anul fiscal curent qi deschiderea
evidenlei fiscale informatice din anul fiscal urmdtor la solicitarea Achizitorului, precum qi

asigurarea furnizdrii rapoartelor curente statistice de evidenfS qi analiza.
k) mentenan{a corectivl care presupune efectuarea unor lucrdri de remediere, de

indepartarea ,,bug-urilor" (eroare de programare) dacd aceastea apar in exploatare.
l) eroare de program - se intelege o defectiune a aplicatiei software care face ca in anumite
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situatii aplicatia sa se opreasca din fr,rnctionare, sa functioneze aberant (determinand
blocarea sau generarea de mesaje de avertizare sau eroare din partea sistemului de operare)
sau sa nu mai functioneze in conformitate cu specificatiile tehnice sau prevederile din
descrierea tehnica si manualul de utilizare.

m) raportare - problemele constatate pe timpul derularii contractului vor fi raportate prin
intermediul serviciului de asistenta tehnica. Evidenta problemelor raportate si a modului de
rezolvare va fi asigurata de prestator.

n) mentenan{a perfectiva - care presupune efectuarea unor schimbiri pentru imbundtalirea
diverselor prelucrari, modificarea cu scopul folosirii mai usoare a interfetelor sau pentru a i
se adauga noi elemente la cererea gi in baza specifica]iilor scrise ale achizitorului, efectuarea
unor schimbari in sistem constand in adaptarea la schimbarile legislative intervenite cu
privire la impozitele gi taxele locale, in condiliile in care acestea nu presupun relacerea
structurii existente la da.ta semnarii contractului de achizitie initiala a sistemului. Service la
sediul achizitorului in diferite situalii numai la solicitarea achizitorului.

o) mentenana{a adaptivl - care presupune efectuarea unor schimbari in sistem constand in
adaptarea la schimbarile legislative intervenite cu privire la impozitele qi taxele locale

p) incident de securitate informaticl - orice acfiune sau inacfiune contrard reglementdrilor de
securitate ale DVBL Sector 2, a cdrei consecin{e a determinat sau este de naturd sdr

determine compromiterea informaliilor care necesiti protec!ie impotriva dezvaluirii
neautorizate, a distrugerii integritdlii sau a pierderii informaliilor a ciror divulgare sau
distrugere este de naturi sd determine prejudicii instituliei sau contribuabililor la bugetul
local al sectorului 2.

q) zi - zi calendaristic6; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu excep{ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include formi de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sau o'zile" sau orice referire la zlle reprezintd zile calendaristice dacd nu se

specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4,1. Prestatorul se oblig[ sf, presteze Servicii de asistenld tehnicf, qi suport de specialitate
Microsoft Active Directory, in perioada convenitd gi in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obliga sd achizilioneze. respectiv sd cumpere qi s5 pldteascd prelul convenit in
prezentul contract pentru serviciile prevdzute in caietul de sarcini, anexd la contract.

5. Pre(ul contractului
5.1. Pre{ul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de cf,tre achizitor.
respectiv prelul serviciilor prestate, este de . lei la care se adaug[ TVA in suma de
..........,...lei.
5,2 Prelul rdm6ne ferm pe toatd perioada derulSrii contractului.

6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract incepe de la data de .....................
6.2, Prezentul contract inceteazd, sd producd efecte la data de ................ sau dupd ultimul termen
previzut in acordul de prelungire, cu exceplia menlionatd la pct.6.5. de mai jos.
6.3. Prezentul contract poate inceta dacd nu sunt respectate clauzele contractuale, dupf, ce s-a
ftcut dovada neindeplinirii contractului.
6.4. Partea care doregte incetarea contractului, dup[ ce a lEcut dovada neindeplinirii clauzelor
contractuale. anunta cealaltd pafte cu cel putin 10 zile inainte de incetarea efectiva.
6.5. Contractul produce efecte pana la data expirarii garantiei produselor
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7. Executarea contractului
7.1, Executarea contractului incepe dupi constituirea garantiei de buna executie, in conformitate
cu art. 12.1.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului ce fac parte integranta din contract sunt:

o anexele la prezentul contract;
. propunerea, oferta tehnic[ gi finaciard;
o garantria de buna execulie;
o documentalia de atribuire gi caietul de sarcini
o graficul de livrare
o actele adilionale, daca pii(ile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului
o lista subcontractantilor cu datele de identificare ale acestora, daci este cazul.

8.2. Garanlia tehnicd este distincta de garan{ia de bund execu}ie a contractului.

9. Obliga{iile principale ale Prestatorului
9.1. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standardele qi/sau performanlele prezentate in
propunerea tehnicd, anexd la contract.
9.2, Prestatorul se oblig[ si presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat
in propunerea tehnicd, anexi la contract.
9.3. Prestatorului ii revin toate obligaliile ce rezulta din caietul de sarcini anexa a prezentului
contractul, ce face parte integrantd din contract, chiar dacd acestea nu sunt prevdzute in mod expres
in contract.
9,4. Prestatorul se obliga s[ despdgubeascf, achizitorul impotriva oriciror:

- reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezultA din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuali (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile
sau utilajele folosite pentru sau in legdtur[ cu echipamentele furnizate;

- daune-interese, prejudicii, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceplia
situaliei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre
achizitor.
9.5. Prestatorul se obliga sd emitd gi sd inregistreze la sediul achizitorului facturile reprezentAnd
pre{ul convenit in prezentul contract pentru produsele furnizate gi recep}ionate.
9.6. Prestatorul are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor despre
achizitor, ale acestuia sau in legatura cu activitatea acestuia (inclusiv in ceea ce priveste baza de

date), la care are acces urrnare a incheierii prezentului contract, incalcarea acestei obligatii fiind
sanctionata conform legislatiei civile si penale aplicabila, dupa caz.

10. Obliga(iile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obliga sd receptioneze serviciile prestate in termenul convenit, daca
corespund standardelor de performan!f, qi calitate astfel cum au fost menlionate in propunerea
tehnica.
10.2. Achizitorul se obliga sf, pldteasca preful convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

10.3. Achizitorul se obligd sd pl5teascd prelul produselor cdtre Prestator in termenul legal (Legea nr.
7212013) inbaza facturilor emise si comunicate de catre prestator.

11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabill a obliga(iilor
11.1. In cazul in care" din vina sa, Prestatorul nu-qi executa obligaliile asumate prin contract. atunci
achizitorul are dreptul de a rezilia contractul si/sau percepe penalitdli de intdrziere in cuantum de 0,
1o/o din valoarea totala a contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pdnd la momentul indeplinirii
efective a obligaliilor, pentru fiecare situalie de neindeplinire a obligaliilor in parte, apreciata
conform contractului gi docume:ntelor acestuia, in urmdtoarele situalii:

a) pentru intdrzierr in prestarea serviciilor, un cuantum de 0,1% din valoarea totali a

contractului pentru fiecare zi de intdrziere, pdnd la momentul la care Prestatorul iqi indeplineEte
obligafiile contractuale, cu aplicarea prevederilor art. I 6.4;
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b) pentru neconformitaili in prestarea serviciilor, avdnd in vedere cerinlele/specificaliile
precizate in Caietul de sarcini, un cuantum de 0,1oh din valoarea totald a contractului pentru fiecare
zi de intArziere calculatd pAni la prestarea serviciilor la standardele asumate prin propunerea
tehnicS;

c) pentru nerespectarea si neaducerea la indeplinire la termen, a solicitarilor transmise in
scris de Achizitor conform pre,zentului contract, calculate pana la indeplinirea solicitarii in cauza.
pentru fiecare solicitare nerezolvata la termen.
11.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaz[ facturile in termenul legal de plata atunci Prestatorul
are dreptul de a deduce acestuia ca penalitd{i o suma echivalenta cu o cota proaentuala de O,lo/olzi
din plata neefectuata.
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, d[ dreptul par\ii lezate de a cere rezilierea prezentului contract si de a pretinde plata de
daune-interese.
11.4. Prezentul contract se reziliazd, unilateral, la dispozitia Achizitorului, fbrd a mai fi necesara
punerea in intdrziere a Prestatorului, {drd incuviin}area vreunei instante judecdtoreqti in urmdtoarele
cazuri'.

a) Prestatorul se afl6 in procedura insolvenlei, dispusa de cf,tre instanta, printr-o sentin{d
irevocabild, potrivit Leg;ii nr. 8512006 privind procedura insolvenJei. in acest caz, Prestatorul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru paftea din contract indeplinita
pdna la data denun{drii unilaterale a contractului ;

b) Prestatorul nu iqi indeplinegte obligaliile de prestare a serviciilor in conformitate cu
prevederile art. 16.4 gi achizitorul nu transmite notificare scrisd Prestatorului cd poate
continua prestarea serviciilor cu calculul de penalit[ti prevazut la art. I L 1, lit. a);

c) Prestatorul nu iqi indeplinegte obligaliile contractuale asumate, deqi a fost notificat de
Achizitor, Prestatorul plimind o notificare prin care i se aduce la cunogtinld faptul cd nu gi-a
executat sau igi executd in mod necorespunzdtor oricare din obliga{iile care ii revin;

d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracliune in legaturd cu exercitarea profesiei printr-o
hotdrdre j udecatoreascd defi nitiv6;

e) Prestatorul se afld in cunpd profesionald gravd ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba
de catre Achizitor;

0 are loc orice modificare organrza\ronald care implica o schimbare cu privire la persoana
juridic6, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situaliei in care asemenea modificari
sunt inregistrate in conditiile legii si intr-un act adilional la contractul de servicii;

g) aparilia oricdrei alte incapacitali legale care sd impiedice executarea contractului de servicii;
h) in caz de neexecutare culpabila din vina Prestatorului a obligaliilor prevdzute la art. 9 gi art.

13. atunci cdnd cuantumul penalit[1ilor de intArziere este mai mare de lO% din pre]ul
contractului, Achizitorul este indreptdiit sd considere contractul desfiinlat de drept, fEr6 a
mai fi necesard punerea in intdrziere a Prestatorului, fdri incuviinlarea vreunei instanle
judecdtoregti gi fdrd a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitali prealabile. in aceasta
situalie Prestatorul nu este indrept[fit sd solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-
ar considera indreptdtit sd le primeascd ca urrnare a rezilierii contractului potrivit acestei
clauze.

11.5. Rezilierea contractului pentru motivele menlionate la art. I I .4 literele a) - h) se va notifica in
scris Prestatorului si va deveni efectiva in termen de l0 zile lucrdtoare de la data notificarii. La
momentul rezilierii contractului sau la primirea notificirii in acest sens, Prestatorul va lua mdsuri
imediate pentru ftnalizarea livr:arii produselor si/sau serviciilor in mod prompt qi organizat astfel
inc6t costurile aferente sd fie minime.
11.6. Achizitorul va avea, p6na la data rezilierii, aceleaqi obligalii de plata prevdzute in contract.
inclusiv plata serviciilor prestate qi recepfionate pdnd in acel moment.
11.7. In cazti rezllierii contractului din vina Prestatorului, Achizitorul va stabili daunele pe care
trebuie sa le suporte Prestatorul qi/sau se vor re{ine din garanlia de bun6 execufie.
11.8. Incazulincarenusepotaplicaprevederileart. ll.T.recuperareadaunelorsevafaceconform
prevederilor legale in vigoare ler acea data.
11.9. Achizitorul igi rezervd, dreptul de adenun{a unilateral contractul de servicii, in cel mult 10 de
zile de la aparilia unor circumstanle care nu au putut fi prevIzute la data incheierii contractului gi
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care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aqa mdsurd incdt indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrard interesullui public.
ll.l0. In cazul prevdzut la clauza 11.9, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinita p6nd la data denunldrii unilaterale a
contractului .

11.1f. Oprirea prestdrii serviciilor de cdtre Prestator conform art. ll.9 din prezentul contract fErd
notificarea in prealabil a achizitorului, d[ dreptul acestuia din urmd de a rezilia contractul la data
afldrii motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va inceta de plin drept, la
data aflarii motivelor, ftrd intervenlia instanlei pi IErd alte formalitali suplimentare,
ll.l2. Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:

a) prin ajungere la termen
b) cu anticipatie prin acord.ul partilor sau pentru neindeplinirea clauzelor contractuale,

Nerespectarea de catreuna din parti a obligatiilor prevazute in cadrul articolelor 4 *24.27
si 29 si asumate prin prezentul contract, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de
drept in conditiile arl. 1553 Cod civil - pactul comisoriu - si de a pretinde plata de daune - interese.

Clauze specifice

12. Garan{ia de buni execu(ie a contractului
12.1. Cuantumul garanfiei de buna execufie este de 10 % din prelul contractului, exclusiv T.V.A.,
respectiv lei. Garantia de buna executie va fi constituita in cel mult 5 zile de la data
semnarii contractului. in cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteazd
valoarea acestuia, contractantul are obligalia de a completa garan{ia de bun[ execu]ie in corela]ie cu
noua valoare a contactului.
12.2. Garan{ia de bun[ execu]ie se va constitui prin virarea sumei precizate in contul
RO75TRE27025006XXX000192 deschis la Trezoreria Sectorului 2 integral sau prin scrisoare de
garan{ie bancard de bund execufie.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garaniiei de bund execulie, oricAnd pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu igi
indeplineqte din culpa sa oblig,afiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei preten{ii asupra
garanliei de bund execulie achizitorul are obligalia de a notifica pretenlia atdt contractantului, cdt gi
emitentului instrumentului de garantare, preciz6nd obligaliile care nu au fost respectate, precum gi

modul de calcul al prejudiciului. in situalia executdrii garanliei de buna execulie, pa4ial sau totai,
prestatorul are obligalia de a reintregii garan{ia in cauzd raportat la restul rdmas de executat,
12,4, Achizitorul se obliga sd restituie garanlia de bund execu{ie in cel mult 14 zile de la data
furnizdrii tuturor produselor si expirarii termenului de garantie al acestora, dacd nu a ridicat pdna la
acea data pretentii asupra ei.
12.5. Garanlia produselor/tehnrica este distinctd de garanlia de bund execulie a contractului (dupa
caz).
12,6, Garan{ia de bund execulie se constituie de cdtre Prestator in scopul asigur[rii Achizitorului de
indeplinire cantitativd, calitativ[ qi in perioada convenitf, a contractului.
12,7. ln cazul in care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de
buna executie, Prestatorul este obligat sa-l despdgubesca pe Achizitor integral gi intocmai.

13. Alte responsabilitl(i ale Prestatorului
13.1. Prestatorul are obligalia de a presta serviciile prevf,zute in contract cu profesionalismul gi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu propunerea s5 tehnicd qi

caietul de sarcini.
13.2. Prestatorul se obliga sd supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane.
materialele, instalaliile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de naturi provizorie, fie definitiva,
cerute de contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.3. Prestatorul este pe deplirr responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul
de prestare convenit. Totodatd, este rdspunzdtor aldt de siguranla tuturor operaliunilor qi metodelor
de prestare utilizate, c6t qi de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
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13.4. Prestatorul trebuie sd fie operator de date cu caracter personal gi/sau sd respecte prevederile
Legii 67712001 pentru protec(ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Ei
libera circulalie a acestor date, art.l9 Ei art. 20, ale Ordinului Avocatului Poporului nr.5212002
privind aprobarea cerinlelor minime de securitate a prelucrdrilor de date cu caracter personal
precum si prevederile PoliticiiL de securitate a Directiei Venituri Buget Local Sector 2 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal.

14. Recepfie, inspec{ii qi teste
ll,l, Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta qi/sau testa serviciile pentru a
verifica conformitatea lor cu sp,esflfigaliile din anexa./anexele la contract.
14.2. Inspecliile qi testdrile la care vor fi supuse serviciilor, c6t qi condiliile de trecere a recepliei
provizorii qi a recep{iei finale (calitative) sunt descrise in anexa./anexele la prezentul contract.

Achizitorul are obligalia de a notifica, in scris, Prestatorului identitatea reprezentan{ilor sdi
imputernicili pentru efectuarea recepliei, testelor gi inspecliilor.
14.3. Inspecliile gi testele din cadrul recepliei provizorii Ei recep{iei finale (calitative) se vor face
la destina{ia finala a serviciilor,- Bd. G[rii Obor nr. 10, Sector 2 - Biroul Prelucrarea Automatd de
Date
14.4. Dacd vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificaliilor, achizitorul
are dreptul sd il respingd, iar Prestatorul fdrd a modifica pretul contractului are obligatia:

a) de a inlocui serviciile refuzate; sau
b) de a face toate modillcdrile necesare pentru ca serviciile sd corespundd specificatiilor lor

tehnice.
14.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa qi, dacf, este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amdnat datoritd faptului c,d serviciile au fost inspectate gi testate de Prestator, cu sau ftrf,
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior prestdrii acestora la destinalia final5.
14.6. Prevederile clauzelor 14.i - 14.4 nu il vor absolvi pe Prestator de obligatia asum[rii
garanliilor sau altor obliga{ii prevdzute in contract.

15. incepere, finalizare, intirzieri, sistare
15.1. Prestatorul are obliga{ia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu prezentul
contract.

in cazul in care Prestatorul suferd intdrzieri gi/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului, pd4ile vor stabili de comun acord, in condiliile legii:

a) prelungirea perioadei de: prestare a serviciului;
b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adduga la preJul contractului.

15.2. Serviciile inbaza contra.ctului trebuie prestate in termenul convenit de pa(i.
in cazul in care exista :

a) orice motive de intdr:ziere, ce nu se datoreazd Prestatorului;
b) alte circumstanfe neobiqnuite, susceptibile de a surveni astfel decAt prin incdlcarea

contractului de Prestator,
Prestatorul este indreptdtit sa solicite prelungirea perioadei de prestare a servicii sau a oricdrei faze
a acesteia, iar atunci pA4ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act
adilional, in condiliile legii, frriia fi afectate prevederile referitoare la prelul contractului.
15.3. in afara cazului in care eLchizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a
serviciilor, in condiliile legii, orice intdrziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de
a solicita penalitali Prestatorului.
15.4. Prezentul contract inceteaz[ de plin drept:

- la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, sau dupd ultimul termen prevdzut in acordul
de prelungire stabilit;

- la o datd anterioard celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de voin!6 a pdrfilor
contractante;

- prin denunlare unilaterala;
- in caz de fo(6 major[.
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16. Prestarea qi documentele care inso{esc produsele
16.1. Prestatorul are obligalia de presta serviciile precizate la destinaliile indicate de achizitor
respect6nd datele din graficul de prestare.

Prestarea serviciilor si verificarea acestora se va face la sediul din Bd. Garii Obor nr. 10 -
Biroul Prelucrarea Automatd de Date - responsabil cu receptia Sanda Popescu * $"f Birou
16.2. La ftnahzarea prestdrii serviciilor, Prestatorul are obligalia de a comunica, in scris. atdt
achizitorului, c6t qi, dupd caz, societetrii de asiguriri datele de prestare, numS.rul contractului
descrierea serviciilor, cantitatea, locul de prestare.

Prestatorul va transmite achizitorului toate documentele care insotesc Factura Fiscala,
rapoarte, orice alte documente sare fac dovada calitatii, conformitatii si prestarii serviciilor.
16.3. Certificarea de cdtre achizitor a faptului cd serviciile au fost prestate pa(ial sau total se face
dupd receplie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de Prestator pentru prestare.
16.4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul Achizitorului de a solicita Prestatorului
penalitdli, conform prevederilor art. I 1.1.

16.5. Prestarea serviciilor se considerd incheiatd in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor de recep{ie a serviciilor.

17. Asiguriri (dup5 caz)
17.1. Prestatorul are obliga{ia ,Je a asigura complet serviciile prestate prin contract. in lunciie de
termenul comercial de prestare convenit.

18. Perioada de garan{ie acordati produselor
18.1. Prestatorul are obligalia de a garanta serviciile prestate prin contract.
18.2. Perioada de garanlie acordatd serviciilor de c[tre Prestator este cea declaratd in propunerea
tehnicd.
18.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatorului, in scris, orice plAngere sau
reclamalie ce apare in conformitate cu aceastd garan{ie.
18.4. La primirea unei astlel de notificdri, Prestatorul are obligaiia de a remedia situalia in
perioadd convenitS, fbri costuri suplimentare pentru achizitor. Serviciile care, in timpul perioadei de
garantie, le inlocuiesc pe cele neconforme beneficiazd, de o noud perioadd de garan{ie care decurge
de la data prestdrii serviciilor.
18.5. Dacd Prestatorul, dupd ce a fost inqtiinfat, nu remedieza defectul in perioadd convenitd,
achizitorul are dreptul de a lua mdsuri de remediere pe riscul qi pe cheltuiala Prestatorului qi fEra a
aduce niciun prejudiciu oricdror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fala de Prestator prin
contract.

19. Ajustarea pre(ului contractului
19.1. Pentru serviciile prestate, plSlile datorate de achizitor Prestatorului sunt cele declarate in
propunerea financiar6, anexd la contract.
19.2. Pre{ul contractului nu se ajusteazd. Pre{ul este cel stabilit din oferta financiard gi exprimat in
lei la data intocmirii contractului.

20. Amendamente
20.1. P5{ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanfe care lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora qi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului, conform dispozitiilor legale in vigoare.

21. Subcontractanti
21.1, Prestatorul are obligaliii de a incheia contracte cu subcontractanlii desemnali, in aceleagi
condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul si numai dupa obtinerea in prealabil a acordului
achizitorului. Activitdlile ce revin acestora, precum gi sumele aferente serviciilor, sunt cuprinse in
contractul.
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21.2. Achizitorul poate efectr:a plili corespunzdtoare parlii/pa4ilor din eontract indeplinite de

cdtre subcontractanlii propu$i in ofert6, daca aceqtia solicitd la momentul incheierii contractului sau
la momentul introducerii lor in contract, pentru serviciile prestate Achizitorului.
21.3. Achizitorul efectueazi plilile directe cdtre subcontractanlii agreafi doar atunci cdnd prestaiia
acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 pirfi, respectiv achizitor, prestator qi

subcontractant sau de achizitor gi subcontractant atunci cdnd, in mod nejustificat, prestatorul
blocheazd confi rnarea prestarii obligaliilor asumate de subcontractant.

Dispoziliile prevdzute mai sus nu diminueazi rispunderea prestatorului in ceea ce priveqte
modul de indeplinire a contractului.
21.4, Prestatorul are obligalia de a prezenta la incheierea contraatului toate contractele incheiate
cu subcontractanlii desemnali, sub sanctiunea inopozabilitatii contractelor fata de achizitor
21.5. Lista subcontractanlilor cuprinzdnd datele de identificare a acestora. precum qi contractele
incheiate cu aceqtia se constituie in anexe la contract.
21.6. Prestatorul qi subcontractanlii sunt pe deplin rdspunzdtori fata de achizitor de modul in care
indeplinesc contractul.

Subcontractantul este pe deplin rf,spunzf,tor fata de Prestator gi Achizitor de modul in care
indeplineqte partea sa din contract.
21.7, Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acegtia nu
indeplinesc partea lor din contract. Prestatorul se obliga fata de Achizitor sa insereze o clauza
corespunzatoare, in acest sens, in contractele incheiate cu subcontractantii.
21.8. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a indeplinit partea sa

din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentd activitalilor
subcontractate, care va fi cel mult egal6 cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind
subcontractatd si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului.

Subcontractanlii schimbati au obligalia de a prezenta o declaralie pe propria raspundere prin
care igi asumi respectarea prel'ederilor caietului de sarcini gi a propunerii tehnice depuse de c[tre
contractant la ofertS, aferenti activitAlii supuse subcontractf,rii.

Contractele de subcontractare gi declaraliile vor fi prezentate cu cel putin 1 5 zile inainte de

momentul inceperii prestdrii serviciilor de cdtre noii subcontractanli.
Noii subcontractan[i au obliga]ia de a transmite certificatele gi alte documente necesare

pentru verificarea inexisten{ei unor situalii de excludere qi a resurselor/capabilitalilor
corespunzdtoare pA4ilor de implicare in contract.
21.9. Nerespectarea oricarei clauze privitoare la subcontractanti atrage inopozabilitatea
contractelor fata de achizitor, implicit nesubzistand nici obligatia de plata a serviciilor prestate de
subcontractantii despre a caror existenta anterioara incheierii contractului nu a fost incunostiintat
achizitorul sau pentru serviciile prestate de subcontractantii pentru care achizitorul nu si-a dat
acordul, ulterior incheierii contractului.

22, intirzieri in indeplinirea contractului
22.1. Prestatorul are obligalia de a indeplini contractul de prestare in perioada/perioadele inscrise in
graficul de prestare si la ar1. 6.

22.2. Dacd, pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respectd graficul de prestare a

serviciilor, acesta are obligalia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea
dateiiperioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face numai cu acordul pa4ilor, prin
act adilional, in condiliile legii.
22.3.In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie in
condiliile legii, orice intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita
penalit[1i Prestatorului.

23. Cesiunea
23.1. Prestatorul se obliga sd nu transfere obligaliile asumate prin contract.
23.2. Prestatorul se obligi sd nu transfere creantele nascute din contract, fara acordul prealabil
expres al achizitorului.
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24. Forla majori
24,l.Fo\a majori este constatrnt[ de o autoritate competentE.
24.2. For[a majorf, exonereazd, pd4ile contractante de indeplinirea obliga]iilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta ac[ioneazd.
24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acfiune a fo(ei majore, dar lird a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pa(ilor pdn6la aparilia acesteia.
24.4. Parlea contractantd care invocd fo4a majord are obliga{ia de a notifica celeilalte pa4i, imediat
qi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea
limitarii aonsesinlelor,
24.5, Dacd fo4a majord. aclioneazd sau se estimeazd ca va actiona o perioad[ mai mare de 15 zile,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte p54i incetarea de plin drept a prezentului contracl,
fEr[ c[ vreuna din p[4i sd poatri pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solu{ionarea litigiilor
25.1. Achizitorul qi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdtura cu
indeplinirea contractului.
25.2. Dacd" dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi Prestatorul nu reugesc sd
rezolve in mod amiabil o divergen(d contractualS, oricare dintre acestia poate solicita ca disputa sa
se solulioneze de cdtre instan{ele judecdtoreqti competente de la sediul achizitorului.

26. Confiden(ialitate
26-l.In executarea prezentului contract, fiecare parte se obliga sa pdstreze confidenlialitatea asupra
tuturor informaliilor sub orice forma s-ar prezenta (orala, scrisa, numerica, etc.) referitoare la
prezentul contract si la anexele acestuia.
26.2. Obligalia de confiden{ialitate asumata de p6(i incumba si colaboratorilor, consultan}ilor,
salarialilor si, in general, tuturor prepuqilor acestora. Partile isi asuma obligalia de a ingtiinla
persoanele prevdzute mai sus asupra caracterului confiden{ial al informa}iilor si de a veghea la
respectarea acestei obligalii.
26.3. Obliga{ia de confiden}ialitate asumata potrivit prezentului contract isi va produce efectele si
dupa incetarea, din orice cauza. a prezentului contract.

27, Limba care guverneazd contractul
27.1. Limba care guverneazi contractul este limba rom6n6.

28. Comuniciri
28.1. Orice comunicare intre pdrfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract. trebuie s[ fie
transmisd in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat at6t in
primirii.

momentul transmiterii cdt gi in momentul

28.2. Comunicdrile intre pd(i rse pot face gi prin telefon, fax sau e-mail cu condilia confirmarii in
scris a primirii comunicf,rii.

29. Legea aplicabili contractului
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Pa4ile au in{eles sd incheie azi ............ prezentul contract in doua exemplare, cdte unul pentru
fiecare parte.

Achizitor
Direcfia Venituri Buget Local Sector 2

Prestator
s.c. .......... ..... s.R.L

Director General,Director Executiv,
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