
Contract de prestare servicii bancare

1. Preambul 
nr'

in temeiul Legii 98/2016 privind Achizitiile Publice, s-a incheiat prezentul contract de prestdri
servicii/furnizarelprestareproduse, intre

Autoritatea contractanta, Direcfia Venituri Buget Local Sector 2, cu sediul in Bd. G6rii Obor nr10, Sector 2, Bucuregti, telefon 021.252.84,09, fax 021,252,g4J2, cod fiscal l3gllg02 cont
trezorerie Ro43TREZ24A5l0lO3203030X Trezoreria Sector 2, reprezentatf, prin Director Executiv
Cristian Atanasie Dutu gi Director Executiv Adjunct Anton Steinei, in calitate de achizitor, pe de o
parte

9i
Banca. denumire operatorul economic adresa sediu

telefon/fax
cod fiscal

bancd)(trezorerie,
reprezentat prin

conducdtorului)

numdr de inmatriculare
cont

.(denumirea
funcfia........
in calitate de furnizor/prestator, pe de alt6 parte.

^ 2. Definifii
2.l. rn prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:

o. contract - reprezintf, prezentul contract gi toate Anexele sale.
b' achizitor gi prestator - p64ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c. preful contractului - pre(ul pl5tibil Prestatorului de cdtre achizitor, inbaza contractului,

pentru indeplinirea integralI qi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;d. produse - echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuii,-cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract, pe care Prestatorul se obligd, prin contract, s6le fumizezeAchizitorului;e' servicii - servicii aferente livririi serviciilor, respectiv activiteli legate de prestarea
serviciilor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcliune, asistenla
tehnicd in perioada de garantie, gi orice alte asemenea obligalii care revin prestatorului prin
contract;

f. origine - locul unde echipamentele au fost realizate, fabricate. Echipamentele sunt fabricate
atunci c6nd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majori gi esen(ial[ a
componentelor rezultl un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de bazd, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Oiiginea
serviciilor 9i serviciilor poate fi distinctl de nalionalitatea Prestato.ulri.

9. destinafie finalI - locul unde Prestatorul are obligaJia de a furniza echipamentele;
h. termenii comerciali de prestare vor fi interpreali conform INCOTERMS 2000 - Camera

Internalionald de Come( (CIC).
i. forta majori - un eveniment mai presus de controlul p6(ilor, care nu se datoreaz[ gregelii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevlzut la momentul incheierii contractului gi ca:.e iace
imposibil6 prestarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, revolu{ii, incendii, inundaJii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii
apdrute ca urrnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivl ci enunliativa.
Nu este considerat fo(a majorl un eveniment asemenea celor de mai sus care, fbrd a crea o
imposibilitate de prestare, face extrem de costisitoare prestarea obliga{iilor uneia din p6(i;j. mentenanti - totalitatea acfiunilor planificate qi neplanificate de iciualizare, intrelineie in
vederea ob[inerii unui nivel de fiabilitate gi securitate precum gi acliunile tehnologice care le
sunt asociate, efectuate ?n scopul mentinerii produsului in stare de a-qi indeplini func{iile
specificate, inclusiv mentenan(E remote a bazei de date, pentru situatii specifice, help desk
prin messenger/ telefon/ mail care se refera la suport in timp real pentru cazuri gi situalii de
urgen![, inchiderea evidenlei fiscale informatice din anul fiscal curent gi deschiderea
evidentei fiscale informatice din anul fiscal urmdtor la solicitarea beneficiarului, precum gi
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asigurarea furniz[rii rapoartelor curente statistice de evidenfd gi analiz6.
k. Mentenanfa corectivi-- care presupune efectuarea unor lucrdri de remediere, de

indepartarea ,,bug-urilor" (eroare de programare) dacl aceastea apar in exploatare.l. a) Eroare de program - se intelege o defectiune a aplicatiei softwarl care face ca in
anumite situatii aplicatia sa se opreasca din functionare, sa functioneze aberant
(determinand blocarea sau generarea de mesaje de avertizare sau eroaro 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. b) Raportare - problemele constatate pe timpul exploatarii aplicatiei vor fi raportate prin
intermediul serviciului de asistenta tehnica. Evidenti problemelor raportate si a modului de
rezolvare va fi asigurata de prestator.

n. Mentenanfa perfectiva-- care presupune efectuarea unor schimbdri pentru imbun6tltirea
diverselor prelucrari, modificarea cu scopul folosirii mai usoare a inter^fetelor sau pentru a i
se adauga noi elemente la cererea gi in baza specificaJiilor scrise ale benehciarului,
efectuarea unor schimbari in sistem constand in adaptarea la schimbarile legislative
intervenite cu privire la impozitele qi taxele locale, in condiliile in care acestea nu presupun
refacerea structurii existente la data semnarii contractului dl achizitie initiala a siitemului.
Service la sediul beneficiarului in diferite situalii numai la solicitarea beneficiarului.

o, Mentenanafa adaptivl - care presupune efectuarea unor schimbari in sistem constand in
adaptarea la schimbarile legislative intervenite cu privire la impozitele gi taxele localep. Incident de securitateinformaticl - orice acliune sau inacliune contrar6 reglement[rilor de
securitate ale DVBL Sector 2, a cdrei consecin{e a determinat sau esie de naturd s6
determine compromiterea informaliilor care necesitd protec{ie impotriva dezv6luirii
neautorizate, a distrugerii integritS{ii sau a pierderii informaliilor u .A.o, divulgare sau
distrugere este de natur6 si determine prejudicii instituliei sau contribuabililor lJbugetul
local al sectorului 2.

q. zi- zi calendaristicd;an -365 dezile.

^ 3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include form6 de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintA zile calendaristice dac6 nu se
specificd in mod diferit.

CIauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligi sI presteze servicii bancare Codul CPV::66110000-4 in
convenitr gi in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract.

perioada

4.2 Achizitorul se obligd sf, plSteascd pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prevdzute in caietul de sarcini, anex6 la contract.

5. Preful contractului

5.1 Prelul convenit pentru prestarea serviciilor de acceptare la plati a cardurilor prin SNEp, WEB gi
terminale POS, este mentionat in tabelul de mai jos:

Acceptare pl[1i electronice prin SNEP %o/tranzac[ie maxim 3 0 lei

Acceptare plAti electronice WEB site %oltranzac[ie maxim 30 lei

Acceptare pl6fi prin terminale POS de tip ohltranzac\ie maxim 30 lei
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Acceptare pl6Ji prin terminale POS (casierii) %oltranzaclie maxim 30 lei

Comisioanele bancare m"rtion
prin card procesate de Banca si nu va fi mai mare de 30RbN/ fianzactie in situatia iin care, prin
aplicarea cotei procentuale rezulta o suma mai mare de 30 lei.
Plata comisioanelor suportate de DVBL Sector 2 se va efectua lunar, in baza factuni si a
documentelor justificative emise de Banca aceptant de plati, fiind interzisa retinerea de sume din
incasari cuvenite bugetului local. Banca va transmite documentele justificative care au stat labaza
calculului comisionului si in format electronic intr-un standard agreatcu DVBL Sector 2.

6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract incepe de la data de 02.06.2018 pAnI la data 3l.l2.2)lg, cu drept de
prelungire, functie de finanfare, cu maxim 4 luniin anul urmdtor.
6.2.Prezentul contract inceteazd, si producl efecte la data de 31.12.2018 sau dup6 ultimul termen
prevdzut in acordul de prelungire, conform legii.
6.3 Prezentul contract poate inceta dacd nu sunt respectate clauzele contractuale, dupd ce s-a fdcut
dovada notificarii neindeplinirii contractului.
6.4 Partea care doregte incetarea contractului, dupd ce a ftcut dovada neindeplinirii clauzelor
contractuale, anunla cealalti parte cu cel pufin l0 zile inainte de .

6.5 contractul produce efecte panala data expirarii garantiei serviciilor

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe dupd semnarea contractului de cltre ambele p64i qi
implementarea condiliilor tehnice impuse prin caietul de sarcini.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului ce fac parte integranta din contract sunt:. ordinul de incepere al contractului

. anexele la prezentul contract;

. propunerea, oferta tehnicl gi finaciari;. documentatia de atribuire qi caietul de sarcini. graficul de livrare
' actele adilionale, dacd pi(ile vor semna astfel de documente, in timpul deruldrii contractului
' lista subcontractantilor cu datele de identificare ale acestora, dacdeste cazul.
' angajamentul ferm de suslinere din partea unui terl, dacd este cazul.

8.2. Drepturi de proprietute intelectuald
8.2.1. - Prestatorul are obliga(ia de a despdgubi Achizitorul impotriva oriclror reclama{ii gi ac{iuni
in justilie, precum gi de a pldti daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturl aferente, ce
rezultd, din incSlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete, nume, m6rci inregistrate,
etc.), legate de echipamentele, produsele software, procedurile sau tehnologiile folosite de c6tre
Prestator pentru sau in legdtura cu prestarea serviciilor. in astfel de situafii, achizitorul are obligalia
de a solicita prestatorului, iar prestatorul are obligalia de a acorda, sprijinul pentru furnizarei de
date, argumente gi expertizl care sd ajute la solutionarea cauzei, in iai contiar Achizitorul fiind
singur rlspunzltor de pierderea eventualului proces.

9. Obligafiile principale ale prestatorului
9.1 Prestatorul se obligi s[ presteze serviciile la standardele gi/sau performanJele atat rezultate din
obligatiile contractuale cat si prezentate in propunerea tehnicl precum si in anexa la contract.
9.2. Prestatorul se obligd s[ presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
propunerea tehnicS, precum si in termenele prevazute in anexa la contract, anexa ce face parte
integranta din prezentul contract.

9.3. Prestatorului ii revin toate obliga{iile ce rezulta din caietul de sarcini anexa a prezentului
contractul, ce face parte integrantl din contract, chiar dacd acestea nu sunt prevazute in mod expres
in contract.
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9.4. Prestatorul se obliga sd desprgubeascr achizitorul impotriva oricrror:i. reclamatii 9i acfiuni in justilie, ce rezult[ din inc[lcarea unor drepturi de proprietate
intelectualS (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instala{iile sau utilajele folosite pentru sau in legdturl cuichipamentele achizilionate, giii' daune-interese,. costuri, taxe qi cheltuieli de oiice naturd, aibrente, cu excep{ia situ;liei in
care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cf,tre
achizitor.

9'5' Prestatorul se obligd sd emitr gi s5 inregistreze la sediul achizitorului faoturile roprezent6nd
preJul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate gi receptionate.

10. Obligafiile principale ale achizitorului
10'1' Achizitorul se_ obligd si receptioneze serviciile achizilionate in termenul convenit, dacd
corespund standardelor de performanld gi calitate astfel curn au fost men{ionate in propunerea
tehnicd.
l0'2' Achizitorul se obliga sr pl[teascd pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.
10.3. Achizitorul se obligd s5 plSteasci prelul serviciilor cdtre prestator conform art.36 din OUG
34/2009, respectiv perioada 24-31 a fiecdrei luni pentru facturile primite pdnd la data de 20 ale lunii
anterioare si dupa receptionareafaraobiectiuni a serviciilor, prin ordin de plata.
10.4. DacI achizitorul nu onoreazi facturile in termen de :O iile de la exp'irarea perioadei convenitela alin. 10'3, atunci prestatorul are dreptul de a sista presta.eu se.ri"iilor printr-o notificare
prealabil6 transmisd achizitorului. Imediat dupd ce achizitorul igi onoreazd obligaliile, prestatorul va
relua prestarea serviciilor in maxim 48 de ore.

^ 
11. Sancfiuni pentru neindeprinirea cutpabilr a obligafiilor

11.1. In cazul in care, din vina sa exclusiv[, prestatorul nulqi e*ecut[ obligatiile asumate prin
contract, atunci Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul si/sau de u p-..".p" penalitali de
intdrziere in cuantum de O,lYo din valoarea pe an a contractului, pentru ftecare zide intirzier., para
la momentul indeplinirii efective a obligaliilor, pentru fiecare sitiatie de neindeplinire a obligafiilor
in parte, apreciatd conform contractului qi documentelor acestuia, cu aplicarea prevederilor art.16.3.
Se vor percepe penalitili gi in urmitoarele situa(ii:

a) pentru intdrzieri in prestarea serviciilor, un cuantum de O,lyo din valoarea pe an a
contractului pentru fiecare zi de intdrziere, pdn[ la momentul la care prestatorul furnizeaz1
serviciile, pentru fiecare situalie de intdrziere in prestare, apreciatl conform contractului gi
documentelor acestuia, cu aplicarea prevederilo r art.l 6.3 ;b) pentru neconformit[ti in prestarea serviciilor, avdnd in vedere cerinlele/specificaliile
precizate in Caietul de sarcini, un cuantum de 0,loh din valoarea pe an a contractului pentru
fiecare zi de 

.int6'rziere calculatd pdnl la prestarea serviciilor li standardele asumatL prin
propunerea tehnici, pentru fiecare situa(ie in parte;

c) pentru nerespectarea gi neaducereala indeplinire, in termen, a solicitlrilor transmise in scris
de Achizitor, un cuantum de O,loh din valoarea pe an a contractului, pentru fiecare zi de
intdrziere, calculati p6n6 la indeplinirea solicitdrii in cauzd, pentru fiecare solicitare
nerezolvatd in termen.

11.2. in cazul in care achizitorul nu igi onoreazi obligatiile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a pliti, ca penalit6li, o suml echivalentd
cu o cotl procentual6 din plata neefectuatd. Cota procentuala este de 0,lo/o pe fiecare zi de
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligaliilor.
11.3. Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaliilor asumate prin prezentul contract
de crtre prestator, in mod culpabil si repetat, di dreptul achizitorului de a considera contractul de
plin drept rcziliat, fara judecata, fara punerea in intarziere si fara indeplinirea altei formalitati
prealabile precum qi de a deduce/primi (de la prestator) daune-interese in cuantum de 20%o din
valoarea contractului, fara T.V.A.
11.4. Ptezentul contract se va rezilia de drept, fdrd a mai fi necesard punerea in intdrziere a
prestatorului, frtd incuvintarea vreunei instante judec[toreqti gi ftrE a mai fi necesar6 indeplinirea
vreunei formalitdJi prealabile dac[ :
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' prestatorul se afla in culpd profesional6 gravi ce poate fi dovedita prin orice mijloc de prob[
pe care achizitorulil poate justifica;

' in situatia in care Furnizorul/prestatorul cesioneazi drepturile sale izvorAte din prezentul
contract, ftrd acceptul achizitorului;

' aparitia oricirei incapacitali legale care si impiedice executarea contraotului de servicii;
' prestatorul nu igi indeplineqte obliga{iile de prestare a serviciilor in conformitate cuprevederile art. 16-4 9i achizitorul nu transmiie notificare scrisd prestatorului c[ poate

continua prestarea serviciilor cu calculul de penalitdl i prevdzut la art. il. l, lit. a);
' prestatorul nu iqi indeplinegte obligaliile contractuale asumate, deqi a fost notificat de

Achizitor, prestatorul primind trei notificdri consecutive prin caie i se aduce la cunoqtintf,
faptul cd nu qi-a executat sau iqi executS in mod necorespunzator oricare din obligafiile careii revin;

' prestatorul a fost condamnat pentru o infracliune in legdturl cu exercitarea profesiei printr-o
hotdr6re judecdtoreascd defi nitivd.

' are loc orice modificare organizilionald care implicl o schimbare cu privire la persoanajuridic6, natura sau controlul prestatorului, cu exciplia situa{iei in care ur.r.r.u modificdri
sunt inregistrate intr-un act adilional la contractul diservicii;

' in caz de neexecutare culpabilS din vina prestatorului a obligatiilor prevazute la art. 9 gi art.
13, atunci cdnd_ cuantumul penalitatilor de intdrziere este mai mare de l0%o din pretul
contractului, Achizitorul este indreptilit s[ considere contractul desfiin{at de drept, ftri amai fi necesari punerea in intdrziere a Prestatorului, f6rd incuvii nlaria vreunei instantejudecitoreqti qi frrd a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitrlipr"uruuii".ln ;;;;
situatie prestatorul nu este indreptdtit sa soiicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-
ar considera indreptitit sI le primeascl ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei
clauze

11'5' Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. ll.4 se va notifica in scris partii
contractante cu cel pu{in 5 de zile lucrdtoare anterior datei in care contractul se rezili azd de irept.
La momentul rezilierii contractului sau la primirea notificirii in acest sens, prestatorul va lua mlsuri
imediate pentru finalizarea serviciilor in mod prompt gi organizat astfel inc6t costurile aferente si
fie minime.
11.6. in cazul rezilierii contractului din vina prestatorului, Achizitorul va stabili daunele pe care

:,..bji.. 
s5 le suporte prestatorul qi/sau se vor retine din garan\iade bun6 execu(ie.

l1'7' In cazul in care nu se pot aplica prevederile art. I i .6. recuperarea dauneior se va face conform
prevederilor legale in vigoare la acea data.
11'8' Achizitorul va avea pdni la data rezilierii, aceleaqi obliga(ii de platr prevazute in contract,
inclusiv plata serviciilor prestate gi recepJionate p6n6 in acel moment.
1.1.9' Achizitorul igi rezeva dreptul de a denunla unilateral contractul de prestare, in cel mult 60 de
zile de la apatilia unor circumstan(e care nu au putut fi prevazute la dati incheierii contractului gi
care conduc la modificatea clauzelor contractuale in aga mdsur[ inc6t indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public.
11.10. in cazul prevrzut la cliuza I 1.9, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinita pdnd 1a data denun{arii unilaterale a
contractului .

11'11. Achizitorul i$i rezervl dreptul de a denun(a unilateral contractul, printr-o notificare scrisi
adresatd prestatorului, fdrd" nici o compensalie oferiti prestatorului, dacl acesta din urm6 di
faliment' in acest caz, prestatorul are dieptul- de a pretinde numai plata corespunz6toare pentru
partea din contract indeplinit[ pdnd la data denun]drii unilaterale a coniractului.ll.l2. Oprirea furnizdrii serviciilor de cdtre prestator {ir6 notificarea in preal abil a achizitorului, dd
dreptul acestuia din urmd de a rezilia contraitul la data aflarii motiveloi, indiferent de modalitatea
de aflare a acestora. Contractul va inceta de plin drept, la data aflIrii motivelor, fEri interventia
instantei gi fEr[ alte formalitd]i suplimentare.
11:13. Nerespectarea de catre una din parti a obligatiilor prevazute in cadrul articolelor
4,5,6,7,8,9,10,71,12,13,14,15,16,17,18,19,20,rr,22,23,271i asumate prin prezentul contract, da
dreptul pattiilezate de a considera contractul reziliat de drept in conditiile art. 1553 Cod civil -PACTaL coMISoRru- si de a pretinde plata de daune - interese.
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Clauze specifice

12. Alte responsabilitlfi ale prestatorului
12'1' Prestatorul are obligalia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profbsionalismul gipromptitudinea cuvenite angajamentului.asumat prin semnarea contractului gi in conformitate cupropunerea sa tehnic6, caietul de sarcini si anexa/anexele la oontract.
l2'2' Prestatorul se oblig[ sd supravegheze prestarea serviciilor, s6 asigure resursele umane,materialele, instala(iile, echipamentele gi orice uit" ur"*"nea, fie de naturr provizorie, fie definitiv6,
cerute de contract, in mdsura in care necesitatea asigurrrii acestora este prevazuti in contract sau sepoate deduce in mod rezonabil din contract.
12'3' Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul deprestare convenit. Totodatd, este rdspunzdtor atdt de siguranta tuturor operatiunilor qi metodelor deprestare utilizate, c6t qi de calificarea personalului folosit pe ioat[ durata-coniractului.
l2'4' Prestatorul trebuie sd fie operator de d.ur.. .y caracter personal gi sa respecte prevederile Legii677/2001 pentru protecfia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

"u 
.urlu.t". personal gi liberacircula{ie a acestor date, art.19 qi art. 20, ale ordinului Avocatului poporului nr.51/2112privind

aprobarea cerintelor minime de securitate a prelucrdrilor de date cu .u.urt.. p..ronur precum giprevederile Politicii de securitate a Direc{iei venituri Buget Local sector 2 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal.
l2'5' Pd(ile se obligi sr nu utilizeze pentru executarea prezentului Contract dec6t personalul care aacceptat sr pdstreze confidenfialitatea asupra informaliilor privind prezentul coniract qi a tuturorinformaliilor cu care acegtia din urmd vor intra.in contact pe perioada deruldrii prezentului Contract,in desfrqurarea activit[]ii de prestdri servicii. Pa4ile igi asuma responsabilitatea in solidar cupersonalul sru pentru orice incilcare o obligaJiei de confidenlialitate.
12'6' orice incident de securitate sesizai de prestator in timpul serviciilor prestate conform
reglementrrilor contractuale sd fie imediat semnalat Biroului PAD, pentru ca in'urma disculiilorprivind cauzele producerii gi a efectelor produse sau pe cale ase produce si se poati stabilii gi lua
cat mai urgent, de ambele pir{i, m[surile necesare. Prestatorul are obligalia de a transmite direcfiei
lunar, impreunr cu PY d-. recep{ie, un raport privind incidentele de securitate sesizate in cursul lunii
respective, descriind in detaliu cauzele producerii gi mlsurile luate pentru rezolvareasituatiei.

13. Recepfie, inspecfii qi teste
13'1' Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta gi/sau testa serviciile pentru averifica conformitatea lor cu specifica(iile din un"*u,lure*.le Ia contract.
13'2 - (1) Inspectiile gi testrrile la care vor fi supuse serviciile, cdt gi condiliile de trecere a receptiei
provizorii gi a recep(iei finale (calitative) suntdescrise in anexa./anexele la prezentul contract.(2) Achizitorul are obliga{ia de a notifica, in scris, prestatorului identiiatea reprezentanJilor sdiimputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor gi inspicliilor.
13'3 - Inspec{iile 9i testele din cadrul recep(iei provizoiii gi recepliei finale (calitative) se vor face la
destinalia final5 a serviciilor, respectiv sediile DVBL.
13'4 - Dacd vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are
dreptul sI iI respingI, iar prestatorul fdr[ a modifica preful contractului are obligalia:
a) de a inlocui de i ndata serviciile refuzate; sau
b) de a face toate modific6rile necesare pentru ca serviciile si corespunda specificatiilor lor tehnice.
13'5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa gi, dacd este necesir, de a respingl nu va fi limitat
sau amdnat datoritd faptului cI serviciile au fost inspectate gi testate a" p..riutor, cu sau fbr[
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrlrii aiestora la destinalia finald.
13'6 - Prevederile clauzelor 14.l-14.4 nu iI vor absolvi pe prestator de obligafia asum6rii garantiilor
sau altor obligatii prevdzute in contract.

14. incepere, finalizare, intirzieri, sistare
14'1' (1) Prestatorul are obliga{ia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu prezentul
contract qi cu graficul de prestare.
(2) In cazul in care prestatorul sufer6 intdrzieri gi/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului, pi(ile vor stabili de comun u"o.d,

o) prelungirea perioadei de furnizare/prestare a serviciului;
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b) totalul cheltuielilor aferente, daci este cazul, care se vor adluga la pre{ul contractului.
14,.7 O) Serviciile prestate inbaza contractului trebuie livrate in termenui convenit de p6rfi.
(2)lncazul in care exista :

o) orice motive de intarziere, ce nu se datoreazd prestatorului; sau
b) alte circumstante neobignuite, susceptibile de a surveni astfel dec6t prin inc6lcarea

contractului de prestator, prestatorul este indreptitit si solicite prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricrrei faze a acesteia, iar atunci pa4ile vor-revizui, de comun
acord, perioada de prestare 9i vor semna un act adilional, fara u fi afectate prevederile
referitoare la pre{ul contractului.

14'3. in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare aserviciilor, orice intdrziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita
penalitd{i prestatorului-in conformitate cu art. l1 din contract.
I 4. 4. P rczentu I contract inceteaz| de p I i n drept :

o. la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, sau dupl ultimul termen prevlzut in acordul
de prelungire stabilit;

b' la o dati anterioari celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de voin{I a p6(ilor
contractante sau pentru neindeplinirea clauzelor contractuale;

c. prin denun{are unilaterali conform I 1.9-1 1.11;
d. in caz de fo(i major6, conform art.26.5

15. Livrarea gi documentele care insofesc serviciile
15.1. Prestatorul are obligatia de presta serviciile precizate la destinatiile indicate de achizitor
respect6nd:

* termenul specificat in propunerea tehnicr, anex6 la contract; gi* datele din graficul de prestare
15.2 (l) La prestarea serviciilor, prestatorul are obligalia de acomunica, in scris, at6t achizitorului,
cdt 9i, dupl caz, societiJii de asigurdri datele de prestare, numirul contractului, descrierea
serviciilor, cantitatea, locul de prestare.

(2) Prestatorul va transmite achizitorului documentele
Avizul/documentul justificativ de prestare gi Factura Fiscali.

care inso(esc serviciile,

15.3 Certificarea de cdtre achizitor a faptului cI serviciile au fost prestate parfial sau total se face
dup[ receptie' prin semnarea de primire de cltre reprezentantul autarizat al acestuia, pe
documentele emise de prestator pentru prestare.
15.4. Prestarea serviciilor se considerd incheiati in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor de recepfie a serviciilor.

16. Asigurlri
16.1. Prestatorul are o.bligalia de a asigura complet serviciile prestate prin contract impotriva
pierderii sau deteriordrii neprev[zute la fabricare, transport, depozitare gi prestare, in funilie de
termenul comercial de prestare convenit.

17. Servicii
17.1. Pe l6ngd prestarea efectivi a serviciilor, prestatorul are obliga{ia de a presta gi serviciile
accesorii furnizrrii serviciilor, fbri a modifica preful contractului
17,2.- Prestatorul are obligafia de a presta serviciile, pentru perioada de timp conveniti, cu condilia
ca aceste servicii si nu elibereze prestatorul de nicio obligatie de garantie asumat[ prin contract.
17.3 Prestatorul are obligafia, ca la solicitarea scrisa a achiiitoruiui, sI pdstieze in custodie
produsele accesorii pentru serviciile comandate, pdnd la o datd ce ii va fi comunicat6 ulterior, fbr6
ca aceastl acfiune si modifice pretul contractului - dupd caz.

18. Perioada de garanfie acordati serviciilor
18.1. Prestatorul are obligatia de a garanta cd serviciile furnizatelprestate prin contract conforme cu
cele solicitate prin caietul de sarcini. De asemenea, prestatorul ire obligalia de a garanta cI toate
serviciile prestate prin contract nu vor avea nici un viciu ascuns ca urrnare a proiectului,
materialelor sau manoperei sau oricdrei alte acliuni sau omisiuni a prestatorului qi c[ acestea vor
derula la parametrii solicitali, in condilii normale de prestare.
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l8'2 - (1) Perioada de garanlie acordat6 serviciilor de cdtre prestator este cea declarat6 inpropunerea tehnicd sau minim 1 (un) an de la data prestdrii serviciului respectiv.
(2)Perioada de garantie a serviciilor incepe cu data receptiei efectuateiupd prestarea acestora ladestina{ia specifi catl de achizitor.
18'3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorul, in scris, orice pl6ngere saure_clamaJie ce apare in conformitate cu aceasti garan{ie.
18'4 - La primirea unei astfel de notificdri, piestatorul are obligatia de a remedia defec{iunea inperioadd conveniti de 5 zile, fbrd costuri suilimentare pentru achizitor. Serviciile care, in timpulperioadei de garan(ie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o nouf, perioad[ de garanlie caredecurge de la data prestdrii.
18'5 - Dacd prestatorul, dupi ce a fost inqtiin{at, nu reugegte s6 remedieze defectul in perioadlconvenita, achizitorul are dreptul de a iua mdsuri de remediere pe riscul gi pe cheltuialaprestatorului 9i ftr[ a aduce niciun prejudiciu oriciror alte drepturi p. .u.. u.rririto.r le poate aveafa(6 de prestator prin contract.

19. Ajustarea prefului contractului
19'1 - Pentru serviciile prestate, pldtile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate inpropunerea financiard, anex6 la contract.
19'2 - Pretul contractului nu se ajusteazd. Prelul este cel stabilit in euro din oferta financiard giexprimat 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 fazul apariliei unor circumstante care lezeazdinteresele comerciale legitime ale acestora gi care nu u, puiut fi prevazute la data incheieriicontractului. Contractul de prestare se poate prelungi ,u-ui cu acordul pa.t1* pe o perioadd
determinatl in conformitate cu legislaiia in vigoare.

21. Subcontractanfi
21'1' Prestatorul are obliga{ia, in cazul in care p5(i din contract le subcontracteazd., de a incheiacontracte cu subcontractanfii desemna{i, in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cuachizitorul si numai dupi obfinerea in prealabil a acoidului achizitorului.
?l'2' - (l)Pprestatorul are obliga(ia de a prezenta la incheierea contractului, toate contracteleincheiate cu subcontractantii desemnali, iub sanctiunea inopozabilitatii contractelor fata deachizitor.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, c6t qi contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
2l'3' (1) Prestatorul este pe deplin rispunztrtor fala de achizitor de modul in care indeplineqte
contractul.

(2) Subcontracfantul este pe deplin rdspunzltor fa{I de
indeplinegte partea sa din contract.

prestator de modul in care igi

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dac6 acegtia nu iqiindeplinesc partea lor din contract.
2l'4' Prestatorulpoate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit partea sadin contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pre{ul contractului qi va fi notificatl
achizitorului.
21'5' Nerespectarea orica_rei clauze privitoare la subcontractanti atrage inopozabilitatea contractelorfata de achizitot, implicit nesubzistand nici obligatia de plita a serviciilor prestate de
subcontractantii despre a caror existenta anterioara inJheierii contractului nu a fost incunostiintat
achizitorul sau pentru serviciile prestate de subcontractanti pentru care achizitorul nu si-a dat
acordul, ulterior incheierii contractului.

22. intirzieri in indeplinirea contractului
22'l'Prestatorul are obligalia de a indeplini contractul de prestare in perioada/perioadele inscrise ingraficul de livrare si la art. 6.
22'2' Dacd' pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare aserviciilor, acesta are obliga(ia de a notifica, in timp util, achizitorul; modifi Jarea datei/perioadelor
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de prestare asumate in graficul de livrare se face cu acordul pa(ilor, prin act adi{ional.
22.3, in afara cazului ?n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execu(ie,
orice intdrziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita penaliiafi
prestatorului in conformitate cu art. 11 din contract.

23. Cesiunea
23.1. Prestatorul se oblig[ s[ nu transfere obligatiile asumate prin contract.
23.2. Prestatorul se obligi si nu transfere creantele nascute din contract, fara acordul prealabil
expres al achizitorului.

24.Forla majortr
24.l.Fo\a majorl este constatat[ de o autoritate competenti.
24.2. Forla majorl exonereazi p6(i1e contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada ?n care aceasta aclioneazd.
24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatl in perioada de actiune a forfei majore, dar f6r[ a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pa(ilor p6nr la apari\iaacesteia.
24.4. Partea contractantd care invocd fo(a majori are obligalia de a notifica celeilalte p6(i, imediat
9i in mod complet, producerea acesteia qi sI ia orice m[suri care ii stau la dispozilie in vederea
limitnrii consecinfelor.
24.5. Dacd fo4a majord ac\ioneazl sau se estimeaz[ cd va ac{iona o perioada mai mare de .........
zile, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte p6(i inceta.ea de plin drept a prezentului
contract, fEr[ ca vreuna din prr[i sr poatd pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solufionarea litigiilor
25.1. Achizitorul qi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice nein[elegere sau disput[ care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legltur[ cu
indeplinirea contractului.
25.2.Dac6', dupi 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reugesc s6
rezolve in mod amiabil o divergen{i contractual[, fiecare poate solicita ca disputa s[ se solulioneze
de cdtre instanfele judecdtoregti din Romdnia.

26. Limbi care guver neazd contractul
26.1. Limbd care guvern eazd contr actu I este limba romdnd.

27. Comuniciri
27,1. (l) Orice comunicare intre p6(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisf, in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cdt gi in momentul
primirii.
2T.2.Comoniclrile intre p6(i se pot face gi printelefon, fax sau e-mail cu condilia confirmdrii in
scris a primirii comuniclrii.
27.3 Pdrlile sunt obligate s[ desemneze una sau mai multe Persoane de contact pentru exercitarea
drepturilor conform prezentului contract.
27.4 Pdr\ile au dreptul de a schimba Persoana de contact gi de a desemna o alt6 Persoana de contact
in locul respectivei persoane. P[(ile trebuie sI se ingtiinteze reciproc in cazul schimblrii persoanei
de contact de indatd ce aceasta este inlocuit[, inqtiintarea f6c6ndu-se in maximum 30 zile lucr[toare
de la producerea schimblrii. ingtiinJarea se va face in scris ( prin pogta, e-mail sau fax ) cu
confirmarea primirii de c[tre celalalti Parte. Schimbarea Persoanei de contact intrl in vigoare de la
data ingtiin{[rii in scris a celeilalte Pa4i.
27.5 In cadrul colaborlrii reglementate de citre prezentul Contract numai persoanele desemnate
pentru contact pot confirma in mod valabil modificdrile/completarile/comenzile la prezentul
contract.
27.6 Pdrlile au dreptul de a comunica privind informdrile oficiale, in leglturi cu prezentul Contract,
prin persoanele indicate mai jos.

Din partea Prestatorului :
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Adresa:
Email:
Fax.:
pi

Direc{ia Venituri Buget Local Sector 2
Avand datele de contact:
Adresa Bd. Gdrii Obor nr. 10. Sector 2
Email
Fax.021.252.84.12
Tel:

Adresa:
Email:
Fax:

27.7 Confidenfialitate

- Prin ,,informafie confiden{iali" se infelege, in condi]iile prezentului contract, orice informa]ie
de orice naturd care este dezvaluit[ de cltre una dintre p'a4i celeilalte p6(i in legatura cu obiectulprezentului contract. Putem enumera ca informa{ii confidenliale urmatoa.Ller inior-atii de naturl
tehnic5, financiari, operationalI sau altele cu privire la afacerile celeilalte pdrfi, precum qi orice alteinforma{ii rezultate din derularea prezentului iontract. Pr(ile vor prstra confidentialitatea gi nu vordivulga cdtre te(e p64i informafiile confidenliale proveniie de la oricare din ele in cursul derulariiprezentului contract, atdt pe perioada de valabiiitate a contractului, precum gi dupd incetarea
contractului. P54ile vor pistra confidentialitatea tuturor documentelor privind executarea
contractului, indiferent de natura acestora 

-gi 
indiferent de suportul documenteior. Orice divulgare

externi de informatii se va efectua numai cu consimlSmdntul scris acordat in prealabil de crtre
partea de la care provine informatia.

Incdlcarea de c[tre una dintre q6(i a obliga(iei de pistrare a confiden{ialitatii atrage
rlspunderea p54ii aflate in culpl, care va fi obligatd la-pl'atade diune - interese.
Incrlcarea clauzei de confidenlialitate poate constitui motiv de reziliere a contractului, dac[ partea
prejudiciata o cere.
27.8 Transferul sumelor incasate la Trezoreria Statului

Servicii de acceptare de plati electronice prin intermediul Sistemului national electronic deplata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar denumit in continuare SNEp

Pentru sumele incasate prin intermediul serviciului SNEP transferul fiecarei sume incasate
se va efectua in contul IBAN : ................. beneficiar DVBL Sector 2, CUI:13g11g02.

Servicii de acceptare de plati electronice prin intermediul Sistemului de plata electronica -propriu DVBL -www.impozitelocale2. ro

Pentru sistemul de plata electronica propriu (site-ul www.impozitelocale2.ro), Autoritatea
Contractanta stabileste cu Prestatorul o modilitate prin care prestatorul va primi un fisier
centralizator din aplicatia de impozite gi taxe locale astfel incdt sd se cunoasca Ia sffirsitul zilei
bancare soldurile aferente fiecdrui tip de impozit gi tax[, sume ce urmeazd sf, fie transferate de
Prestator in conturile IBAN deschise la Trezoreria Statului Sector 2.
Prestator trebuie sd transfere ?n fiecare zi lucrdtoare la Trezoreria Statului Sector 2, soldurile
conturilor tranzitorii (colectoare) deschise pentru Directia Venituri Buget Local Secto r 2, inconturi
detaliate maijos.

Servicii de acceptare la plata a impozitelor si taxelor locale prin decontare a cardurilor
bancare, precum si procesarea tranzactiilor prin terminale poS

Viramentele se vor efectua de banca in baza raportului generat din aplicatia de impozite si taxe
locale transmis de institutie catre banca prin e-mail. Sumele astfel incasate vor fi transierate integral
in contul Autoritatii Contractante deschis la Trezoreria Statului Sector 2, fiind interzisa retinerea de
sume sau diminuarea valorii acestora de catre institutia de credit acceptatoare, indiferent de motiv.
Prestator trebuie sI transfere in fiecare zi lucrltoare la Trezoreria Statului Sector 2, soldurile
conturilor tranzitorii (colectoare) deschise pentru Direcfia Venituri Buget Local Secto r 2, inconturi
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detaliate mai jos.

Servicii de acceptare la plata a impozitelor si taxelor locale prin decontare a cardurilor
bancare prin terminate PoS de tip neasistat integrate in Infochioscurile

Viramentele se vor efectua de banca in baza raportului generat din aplicatia de impozite si taxe
locale transmis de institutie catre banca prin e-ma1l. Sumele astfel incasate vor fi transierate integral
in contul Autoritatii Contractante deschis la Trezoreria Statului Sector 2, fiindinterzisa retinerea de
sume sau diminuarea valorii acestora de catre institutia de credit acceptatoare, indiferent de motiv.
Prestator trebuie sE transfere in fiecare zi lucrdtoare la Trezoreria Statului Sector 2, soldurile
conturilor tranzitorii (colectoare) deschise pentru Directia Venituri Buget Local Secto r Z, inconturi
detaliate mai jos.

Detalierea contufilor 
, , lentru yiramente aferente incasarilor prin pOS.

wrvw.impozitelocale2.ro si infochioscurile

Pentru sumele aferente impozitelor pF:

Pentru sumele aferente impozitelor pJ:

28. Legea aplicabittr contractului
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

Pfiile au in[eles sd incheie azi .............. prezentul contract in doutr exemplare, c6te unul penhu
fiecare parte.

Achizitor,
Direcfia Venituri Buget Local Sector 2

Director Executiv,

Prestator,

Director,
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