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CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
Pachet software de baze de date - extindere SIMEC

1. in temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 cu privire la achizifllle publice cu rnodificadle ~i
cornpletarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse intre

Directia Generali de Polltle Locali ,i Control a Municipiului Bucurestl cu sediul in
Bucurestl, str. B-dul Libertatii nr. 18, BI. 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod
fiscal 28412052, cont IBAN R065TREZ24G610304710130X deschis la trezorerie sector 5,
reprezentata prin d-nul Daniel Ra~ica - Director General in calitate de achizitor, pe de 0 parte,

si,

fit SC CTeE SA, persoana juridica de natonalitate rornana, cu sediulin Piatra-Neamt, B-dul.
Decebal, nr. 32, judet Neamt; telefonl fax: 0233/211020, Cod unic de inregistrare: RO 2040729;
Cod de inregistrare la Registrul Cornertulut J27/77/1991, Cont. R056TREZ4915069XXX001348
deschis la trezoreria Piatra-Neamt reprezentata de Gabriel Halalai, avand functia de Director
General Adjunct, in calitate de prestator, pe de alta parte

2. Definitii

2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezhta prezentul contract si toate anexele sale.
b. achizitor ~i furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maslnlle, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa Ie furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, aslstenta tehnica in perioada de
garantie, ~i orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora ~i esentlala a componentelor rezulta
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor ~i serviciilor poate fi dlstncta de
nationalitatea furnizorului.
g. destinalle finala -Iocul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretsf conform INCOTERMS 2000 - Camera
lnternatlonala de Comert (CIC)
i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face irnposibila
executa rea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
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carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executa rea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristlca: an - 365 de zile

3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice - versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau"zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractu lui
4.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze ~i sa instaleze pe server pachetul software de baze de date
extindere SIMEC compus din: modulul Managementul salarizarii publice (eSAL), modulul
managementul resurselor umane (MRU) ~i modulul managementul hotararilor judecatoresti (MHJ) ,
cod CPV 48611000-4, conform descrierii din oferta operatorului economic care face parte
integranta din contract, ln perioada convenita ~i Tn conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract

5. Pre\ul contractului
5.1 Pretul pachetului software de baze de date - extindere SIMEC
- modulul Managementul salarizarii publice (eSAL) - 33882,35 lei fara TVA
- modulul managementul resurselor umane (MRU) - 26621,85 lei fara TVA
- modulul managementul hotararllor judecatoresf (MHJ) - 23395,80 lei fara TVA

Pretul total al pachetului software de baze de date - extindere SIMEC inclusiv instalarea pe
server ~i servicii de suport tehnic ~i asistenta pentru 0 perioada de 4 luni de la darea In exploatare
a sistemului este de 83900,00 lei fara TVA conform ofertei .
5.2 Valoarea totsla a contractului este de 99841,00 lei din care 15941,00 lei TVA
5.3 Pretul convenit este ferm ~i rarnane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului. Plata
se va efectua din articolul bugetar 71.01.30

6. Durata contractului
6.1 Contractul intra ln vigoare la data sernnarii contractului de catre ambele par1i;
6.2 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele par1i ~i pana la
Tndeplinirea tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit ln
legislatia aplicabila

7. Documentele contractului
7.1 Oferta (care cuprinde caracteristicii tehnice ~i pret) potrivit SICAP.

8. Executarea contractului
8.1 Termenul de furnizare ~i instalare este maxim 30 zile de la emiterea ordinului de Tncepere.
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9. Obligatiile furnizorului
9.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze ~i sa instaleze pachetul software la standardele sau
performantele cerute de achizitor insotit de licenta ~i are a durata nelimitata.
9.2 Furnizorul se obliga sa furnizeze ~i sa instaleze pachetul software baze de date - extindere
SIMEC in maxim 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.
9.3 Furnizorul se obliga sa configureze sistemul existent ~i sa asigure migrarea datelor.
9.4 Furnizorul se obliga sa ofere servicii de instruire a utilizatorilor sistemului.
9.5 Furnizorul se obliga sa ofere servicii de suport tehnic ~i asistenta pentru a perioada de 4 luni de
la darea in exploatare a sistemului .
9.6 Furnizorul se obliga sa elimine erorile in operarea datelor, iar la terminarea contractu lui sa puna
la dlspozftia beneficiarului datele in format sql/xls.
9.7 Furnizorul se obliga sa despaqubeasca achizitorul impotriva oricaror:

I) reclameti sl actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala
( brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de materialele folosite pentru produsul achizltonat,
~i

II) daune - interese, costuri, taxe sl cheltuieli de orice natura.
9.B Furnizorul se obliqa sa furnizeze sl sa instaleze pachetul software la sediul achizitorului .
9.9 Furnizorul va fi responsabil pentru furnizarea ~i instalarea pachetului software.
10 Obligatiile achizitorului
10.1 Achizitorul se obliga sa recepfoneze pachetului software de baze de date - extindere SIMEC
in termenul convenit.
10.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul pachetului software de baze de date - extindere
SIMEC catre furnizor in termen de maxim 30 zile de la data lnreqistrarii facturii la registratura
institutiei insotita de procesul verbal de receptie sl punere in funcfiune ~i instalare semnat de
ambele par1i
11. Sanctiuni pentru neandeplinirea culpablla a obligatiilor
11.1 in cazul in care, din vina exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-~i indeplineasca obligatiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penelitati, a suma
echivalenta cu a cota procenfuala de 0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi lntarzlere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2 in cazul in care achizitorul nu i~i onoreaza obligatiile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, a surna echivalenta
cu 0 cota procentuala de 0,1% din plata neefectuata prevazuta la 10.1 pentru fiecare zi de
intarzlere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor
11.3 Pana la aprobarea bugetului pe anul2019 achizitorul nu datoreaza penalitati.
11.4 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil ~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractu I de drept reziliat ~i de a pretinde
plata de daune- interese prin notificarea celeilalte par1icu cinci zile lucratoare inainte de incetare .
11.5 Achizitorul I~i rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
furnizorului, fara nici a compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. in
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acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract lndeplinita pana la data denuntarii unilaterala a contractului.

Clauze specifice

12. Receptie, lnspectll ,i teste
12.1 In cadrul procesului verbal de receptie a produsului, achizitorul va testa pachetul software de
baze de date - extindere SIMEC pentru a verifica calitatea ~i functionaltetea lui.
12.2 Daca una din componentele pachetului software nu corespunde din punct de vedere calitativ,
achizitorul are dreptul sa il respinqa, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui componenta pachetului software refuzata
b) de a face toate rnodificarile necesare pentru ca, componenta pachetului software sa

corespunda calitativ
12.3 Prevederile clauzelor 12.1- 12.2 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarf garantiilor
sau altor obligatii prevazute in contract.
13. Perioada de garantie acordata produselor
13.1 Furnizorul are obligatia de a garanta ca pachetul software furnizat prin contract este nou,
nefolosit. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca pachetul software furnizat prin
contract nu va avea nici un defect.
13.2 Furnizorul va acorda garantie 121uni de la darea in exploatare a sistemului.
13.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice planqere sau reclamatie
ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
13.4 La primirea unei astfel de notiticari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care, in
tirnpul perioadei de garantie, il inlocuieste pe cel defect, beneflciaza de 0 noua perioada de
garantie care curge de la data inlocuirii lui.
13.5 Daca furnizorul, dupa ce a fost tnstlintat, nu reuseste sa rernedieze defectul in perioada
convents, achizitorul are dreptul de a lua masuri de rernediere pe riscul ~i spezele furnizorului ~i
fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul Ie poate avea fata de
furnizor prin contract.
14. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
14.1 Furnizorul are obligatia de a incepe furnizarea pachetului software de la data sernnari'
contractului.
14.2 In cazul in care furnizorul sutera lntarzieri ~i suporta costuri suplirnentare, datorate in
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de cornun acord:

a) prelungirea perioadei de livrare a pachetului software ~i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauqa la pretul contractului.

14.3 1) In cazul in care:
a) orice rnotiv de tntarziere, ce nu se datoreaza furnizorului, sau
b) alte circurnstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea

contractului de catre furnizor, indreptatesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de livrare a
pachetului software sau a oricarel faze a acestora, atunci par\ile vor revizui, de cornun acord,
perioada de livrare ~i vor sernna un act aditional.
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14.5 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de livrare, orice
intarzlere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului,
conform art. 11.1
15. Amendamente
15.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional cu exceptla articolului 5.3
16. Cesiunea
16.1 Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
16.2 In cazul cesionarf sau in cazul de cesiune atat furnizorul cat ~i achizitorul vor conveni pentru
anexarea la acest contract a unei note cu privire la modul in care acesta va avea loc (termenii
cesionan).
16.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
achizitorului, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost
stipulate ~i asumate initial.
16.4 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici 0 responsabilitate privind qarantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract
17. Forta majora
17.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate cornpetenta
17.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actoneaza.
17.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
17.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasuri care ii stau la dlspozltie in vederea
limitarii conseclntelor.
17.5 Daca forta majora acuoneaza sau se estimeaza ca va actions 0 perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
18. Caracterul confidential al contractului
18.1 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscute unor terte parti inforrnatil, date sau parametri tehnici accessf in procesele
de derulare a prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile ~i documentele obtnute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat acela de a-~i indeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractului.
18.2.0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvalulrea de informatii
referitoare la contract daca:
a) intormatla este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta ; sau
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b) intormatla a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezvalulre; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvalule informatia.
19. Solutionarea litigiilor
19.1 Achizitorul ~i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiablla, prin tratative
directe, orice neinteleqere sau disputa care se poate ivi intre parti in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
19.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i furnizorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractaala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresf competente.
20. incetarea contractului
20.1 Prezentul contract inceteaza in urmatoare e situatii:

a) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului
contract ~i legislatiei aplicabile.

b) prin acordul partilor, consemnat in scris.
c) prin reziliere/rezolutiune, in cazul in care una din parti nu i~i executa sau executa

necorespunzator obligatiile contractuale.
20.21n sltuatia rezilierii/rezolutiunii totele/partiale din cauza neexecutantexecuterf partiale de catre
furnizor a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune interese cu titlu de clauza
penala, in cuantum egal cu valoarea obliqstiilor contractuale neexecutate.
20.3 In situafia in care executa rea partiala a obliqatiilor contractuale face lmposiblia realizarea
obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptonata 0 parte din contract
conform dispozltlilor legale, furnizorul va datora achizitorului daune interese cu titlu de clauza
penala, in cuantum egal cu intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin contract.
20.4 Nerespectarea in mod repetat de catre 0 parte a obligatiilor contractuale va fi dovedlta prin
notficarile scrise ~i transmise de celalata parte, notificari care vor face referire la neindeplinirea
obligatiei respective, precum sl la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari privind
neindeplinirea obligatiilor, pe care cealalta parte este obligata sa Ie presteze in termen de maxim 5
zile de la data primirii notficarii.
20.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.
20.6 Partile sunt de drept in intarztere prin simplul fapt al nerespetsril clauzelor prezentului
contract.
20.7 Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I de furnizare, in cel mult 15 zile
de la speritla unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub
condita notificarii furnizorului cu cel putin 3 zile inainte de momentul rezilierii.
21. Limba care guverneaza contractu I
21.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.
22. Comunicari
22.1 Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
22.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul
primiri
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23. Legea aplicabiJa contractului
23.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania

Partile au inteles sa incheie astazi prezentul contract in doua
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
DIRECTIA GENE~Oe'~ITIE LOCALA
~I CONTROL A ~NI~J~lW-Ut~UCURE~TI

DIRECT !'GE~e~t' '\
Danie ~~~ic~·. .-} /

SERVICIUL RESURSE UMANE, SECURITATE
~ISANATATEi MUNCA

$ef Se iciu
loana S

DIRECTIA ECONOMICA
IRECTOR EXECUTIV

$ef Serviciu

.. lulia~-b==r---.....,_;;::..:::._

SERVICIUL ACHIZITII, INVESTITII,
DERULARE CONTRACTE

Sef Serviciu

An~.

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
Sef Serviciu

Mihaela Vizireanu

VIZA CFPP
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Furnizor,
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL

ELECTRONIC SA
DIRECTOR GENERAL ADJ

Gabriel Halalai ' -/;/
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