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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI
OIRECTiA GENERALA

DE POLITIE LOCAlASI CON))ROL
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CONTRACTDE PRESTARE SERVICII IZIUA......().)~I}d!JA . .....{)h......20..j£.

legislative ( pachet Indaco Lege5 Desktop)

In temeiul art 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achiziliile publice, s-a incheiat prezentul
contract de prestare servicii, intre

Directia Generala de POlitie Locala ~i Control a Municipiului Bucurestl cu sediul in
Bucuresfi, B-dul Libertatii nr 18, BI 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod fiscal
28412052, avand contullBAN R056TREZ24G610304200130X deschis la Trezoreria sector 5, Bucuresfi,
reprezentata prin domnul $tefan Vasii - Director General, in calitate de beneficiar

si
SC Indaco System SRL, avand sediul in Bucuresti, str. Izvor nr,78, sector 5, telefon

021/3119711, fax 021/3119711, nr. de inregistrare la R.C. J40/20072/1994, cod fiscal R06410158,
avand contul IBAN R067TREZ7005069XXX002451, deschis la ATCPMB, reprezentata prin domnul
Daniel lane - Administrator, in calitate de prestator
2. Definifii
2.1 - In prezentul contract urrnatorii termeni vor fi interpreta] astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b.servicii de mentenanta - totalitatea operatlunilor de lntretinere ~i reparane ale unui sistem tehnic
c. beneficiar ~i prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
d. preful contractului - prelul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
e. servicii - activitati a carer prestare face obiectul contractului;
f. produse - echipamentele, rnasinile, utilajele, piesele de schimb ~i orice alte bunuri cuprinse in
anexalanexele la prezentul contract ~i pe care prestatorul are obligatia de a Ie furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
g. 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 contractu lui ~i care face lmposibfa executarea
si, respectiv, indeplinirea contractu lui; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolufii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhausfiva ci enunciativa Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
h. zi - zi calendaristlca: an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepna unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural ~i 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 contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa execute servicii legislative (pachet indaco Lege5 Desktop cod CPV
75111200-9, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.



5. Pretul contractului
5.1 Pretul serviciilor de legislative (pachet indaco Lege5 Desktop) este de ill,OO leilluna.
5.2 Valoarea iotala a contractului este de 7679,07 lei din care 1226,07 TVA ( 717,00 leilluna x 9 luni =
6453,00 lei ).
5.3 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului. Plata se va
efectua din articolul bugetar 20.01.30

6. Durata contractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile Tnperioada aprilie - decembrie 2018
6.2 ContractuI intra In vigoare la data semnanl contractului de catre ambele pa~i;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele pa~i ~i pana la Tndeplinirea
tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit Tnlegislatia apllcabila
6.4 Beneficarul tsi rezerva dreptul de a prelungi contractuI de achizifie publica de produse sau servicii cu
caracter de regularitate, prin act aditional,durata contractului va fi pana la cel mult 30.04.2019, pentru un
nivel suplimentar al valorii acestuia, condltonat de existents resurselor financiare pe anu12019.

7. Executarea contractu lui
7.1 Executareacontractului se va efectua de catre prestator pe perioada contractata conform ofertei

..

8. Obligatiile prestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i pertormantele prevazuteTncontract.
8.2 Prestatorul se obliga sa actualizeze cu ajutorul unui soft legislativ, abonament PREMIUM+pentru 10
monoposturi, ~i 100 de utilizatori Tnretea
8.3 Baza de date a abonamentul PREMIUM+sa ofere acces la:
- Legislatia Romaniel - MOF partea I - formele la zi ale actelor; partea I bis; a V-a si a VI-a;
- Junsprudenta romaneasca- Tnexclusivitate Decizii ANAF, hotarari CCF ~i decizii CNSC; jurisprudenta
relationatadinamic la nivel de paragraf cu actele normative de referinta.
- Jurisprudents CEDO - colectie generoasa de hotarar. date de Curtea Europeana a Drepturilor Omului.
- Modele si proceduri - Modele de contracte, cereri etc; peste 200 de proceduri actualizate si relationate
cu legislatia aferenta.
- Comentarii Expert - comentariile expertilor sa fie relationate dinamic la nivel de paragraf.
- Cautare Dosare ln Instanta - cautare nelimitata In baza de dosare din instantele din Romania
- Legislatia Uniunii Europene - toate actele publicate TnJurnalul Oficial al Comunitatii Europene tacepand
cu 01.01.2017, acte Tnlimba romana, grupate pe tematici si subtematici, relationate cu actele rornanesti
transpuse.
- Jurisprudenta a Uniunii Europene - decizii emise de cane instantele de judecata ale Uniunii Europene.
- Buletinul Procedurilor de Insolventa - baza de date completa incepand cu ianuarie 2015 + serviciu de
Urmarire Firme prin sistem de notificari in cadrul aplicatiei (100 societati monitorizate incluse Tn
abonament).
Functii incluse: cautare rapida si relevanta, monitorizare a actelor de interes, istoric legislativ, comparare
~i evdenuere pe text a rnodiflcarilor legislative, comparare versiuni consolidate.
- MonitorulOficial partea IV.
8.4 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute Tn contract cu profesionalism ~i
promptitudine.
8.5 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executa serviciilor.
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9. Obligafiile beneficiarului
9.1 ~.eneficiarul. se ~bliga sa plateasca pretul cane prestator in termen de 30 zile de la inregistrarea
factum la beneficiar ~I dupa semnarea documentelor justificative care sa confirme in detaliu serviciul
prestat.
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati, echipamente ~i informatii pe
care Ie considera furnizorul ca fiind necesare indeplinirii contractu lui.
9,3 Beneficiarul va asigura accesul personalului Furnizorului in locurile unde sunt instalate
echipamentele, precum ~i conditiile necesare efectuarii intervenfle: ( spanu de parcare, spatiu de lucru
corespunzaior ~i posibilitatea de comunicare telefonica ~i prin internet)

10. A Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligafiilor
10.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-sl execute obligatiile asumate prin
contract, atunci beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 suma echivalenta cu
0,1% pe zi din valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu lntarziere.
10.2 in cazul ln care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen , atunci acesta are obligatia de a plati,
ca penalitati, 0 surna echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre par1i,in mod culpabil
~i repetat, da dreptul par1ii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde plata de
daune-interese prin notificarea celeilalte pa~i cu cinci zile lucratoare inainte de tncetare.
10.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare sensa adresata
prestatorului, fara nici 0 cornpensalie, daca acesta din urma da faliment, cu condlfia ca aceasta anulare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acfiune sau despaqubire pentru prestator. in acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
11. Recepfie ~i verificari
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile contractului.
11.2 veriticarile vor fi facute de catre beneficiar prin repezentantul sau, in conformitate cu prevederile din
prezentul contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris prestatorului, identitatea persoanei
imputernicite pentru acest scop
12. fncepere, finalizare, intarzieri, sistare
12.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnaril contractu lui.
12.2 in afara cazului in care prestatorul sutera intarzieri sl suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate beneficiarului partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului,~i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

12.3 in cazulin care:
a) arice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de

catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci par1ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un
contract aditional.
12.4 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare a serviciilor,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, beneficiarului. Modificarea perioadei de prestare
se face cu acordul par1ilor, prin act aditional.
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12.5 In afara cazului Tn care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
lntarziere TnTndeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului, conform
art. 10.1
13. Amendamente
13.1 Partile contractante au dreptul, pe durata Tndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act additional, cu exceptia art 5.3.
14. Cesiunea
14.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, tara
sa obtina, Tnprealabil, acordul scris al beneficiarului.
14.2 In cazul cestonarn sau Tn cazul de cesiune atat prestatorul cat sl beneficiarul vor conveni pentru
Tncheierea unui act aditionalla contract.
14.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obligatiile nascute ramanand Tnsarcina pa~ilor contractante asfel cum au fost stipulate ~i
asumate initial.
14.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.
15. Forta majora
15.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
15.2 Forta majora exonereaza partile contractante de Tndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada Tncare aceasta actloneaza
15.3lndeplinirea contractului va fi suspendata Tnperioada de acflune a fortei majore, dar tara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
15.4 Partea contractanta care lnvoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i Tn
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care Ti stau la dispozlfie Tn vederea limitarii
consecintelor.
15.5 Daca forta majora acfioneaza sau se estirneaza ca va actona 0 perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Tncetarea de plin drept a prezentului contract, tara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
16. Caracterul confidential al contractului
16.1 0 parte contractanta nu are dreptul, tara acordul scris al celeilalte par]:
a) de a face cunoscute unor terte parti informatii, date sau parametri tehnici accessf Tnprocesele de

derulare a prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile ~i documentele obtnute sau la care are acces Tn perioada de derulare a

contractului, Tnalt scop decat acela de a-~i Tndeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarel informatii fata de persoanele implicate Tn Tndeplinirea contractu lui se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare Tnvederea Tndeplinirii contractului.
16.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a) informatia este cunoscuta partii contractante Tnainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte

contractanta ; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru

asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata Tnmod legal sa dezvaluie informatia.
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17. Solufionarea litigiilor
17.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila. prin tratative
directe, orice nelnteleqere sau disputa care se poate ivi intre par1i in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
17.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solufioneze de
catre instantele ludecatoresf competente.
18. Limba care guverneaza contractul
18.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana
19. Comunicari
19.1 Orice comunicare intre par1i,referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transrnisa
in scris.
19.2Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii.
19.3 Comunicarfe intre par1ise pot face ~i prin telefon.posta, telex, fax sau e-mail cu conditia conflrmar!
in scris a primirii comunicarf la adresele de e-mail declarate.
20. Legea aplicabila contractului
20.1 ContractuI va fi interpretat conform legilor din Romania.

Par1ileau inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

SEF SERVICIU BUGET FINANCIAR
, Anda~

VIZA CFPP
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PRESTATOR
SC INDACO SYSTEM SRL

ADMINISTRATOR
Daniel lane


