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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII /
mentenanta ,i suporttehnic pentru 'rS ,:'Jitl( I &5 ot;. .;101J

sistemul electronic de management al documentelor

In temeiul art. 7 alin (5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, s-a Tncheiat prezentul ontract
de prestare servicii, intre '

Directia Generali de Politie Locala ,i Control a Municipiului Bucuresti cu sediul ln Bucuresf
B-dul Liberta\ii nr 18, BI 104, sector 5, telefon 021/5391415,fax 021/5391509 cod fiscal 28412052, avand
contul IBAN R056TREZ24G610200130X deschis la Trezoreria sector 5, Bucuresn, reprezentata prin
domnul $tefan Vasii - Director General, ln calitate de beneficiar,i

SC Total Soft SA, avand sediul tn Jucetul llfov, Oras Voluntari, Sos Bucuresti Nord, nr.10, Global
City Business Park, Cladirea 021, et 6,7,8, telefon 0722608711, nr. de Tnregistrare la R.C.
J23/3370/26.05.2016, cod fiscal 36438401, avanc contullBAN R050TREZ7005069XXX013136, deschis la
trezorerie Activitatea de Trezorerie ~i Contabilitatea Publica a Municipiului Bucuresti (ATCMB), reprezentata
prin domnul Yusuf Onder Eren - Director General ~i, in calitate de prestator

2.Definitii
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 operejunllor de Tntre\inere~i reparatie ale unui sistem tehnic
c. beneficiar ,i prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite ln prezentul contract;
d. pretul contractului - pre\ul platibil prestatorului de catre achizitor, ln baza contractului, pentru
Tndeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obliga\iilor asumate prin contract;
e. servicii - activita\i a carer prestare face obiectul contractu lui;
f. 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 Tncheierii contractului ~i care face rnposiblla executarea ~i,
respectiv, Tndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolufil, incendii,
inunda\ii sau orice alte catastrofe naturale, restric\ii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva 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
obliga\iilor uneia din parti;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3.lnterpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepja 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 ln
mod diferit.



Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de rnentenanta si suport tehnic pentru sistemul electronic de
~anagem.ent al documentelor cod CPV 71356300-1, In perioada convenita ~i In conformitate oferta tehnica
Sl cornerciala ( anexata contractu lui) si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1 Pretul serviciilor este de mentenanta ~i suport tehnic pentru sistemul electronic de management al
documentelor este de 2346,75 lei/luna fara TVA.
5.2 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului
5..3 Valoarea totela a contractului este de 25133,69 lei cu TVA inclus (~ lei/luna x 91uni = 21120,75
leila care se adauga 4012,94 lei TVA) .
5.4 Plata se va efectua din articolul bugetar 20.01.30

6. Durata contractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile In perioada aprilie - decembrie 2018
6.2 Contractu I intra In vigoare la data semnanl contractu lui de catre ambele pa~i;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele parti si pana la Indeplinirea tuturor
obliqstiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit In legislatia apllcablla,
6.4 Beneficarul I~i rezerva dreptul de a prelungi contractu I de achlzifle publica de 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, condfionat de existenta resurselor financiare pe anul 2019.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada confractata conform ofertei
tehnice si comerciale asumata si anexata care este parte integranta la contract.

8. Obligafiile prestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i perforrnantele prevazute In contract In
conformitate cu oferta tehnica anexata, care face parte integranta din contract.
8.2 Prestatorul se obliga sa actualizeze, sa modifice ~i sa remedieze In programul de management al
documentelor ori de cate ori este solicitat de catre beneficiar In limita a 17 ore lunar.
8.3 Prestatorul se obliga sa raspunda la solicitarea beneficiarului In cazul unei defectiuni a programului
conform ofertei tehnice. ( maxim 1 ora in zilele lucratoare si 2 ore in afara orelor de program si zile de
sarbatoare).

9. Obligafiile beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul cafre prestator In termen de 30 zile de la inregistrarea facturii
la beneficiar, insotita de procesul verbal de recepte a serviciului prestart, semnat de ambele parti.
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dlspozlfla prestatorului orice facilitati, echipamente ~i informatii pe
care Ie considera prestatorul ca fiind necesare Indeplinirii contractului.

10.Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligafiilor
10.1 in cazul in care, din vina sa excluslva, prestatorul nu reuseste sa-~i execute obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0,1%
pe zi din valoarea obligatiilor nelndeplinite sau Indeplinite cu lntarziere.
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10.2 .I~ ~azullnvcare.achizitorul nu onoreaza facturile In termen, atunci acesta are obliga\ia de a plati, ca
penallta\I, 0 suma echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
10.3 Ner:spectarea vo~~iga\iilorasumate ~rin prezentul contract de cane una dintre parti, In mod culpabil ~i
~epetat,da dre.ptulpartll lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde plata de daune
Interesecu notflcarea prealabila.
10.4 Achizitorul l~i rezerva dreptul de a renunta oricanc la contract, printr-o notificare sensa adresata
prestat?ru~u~,fara nici 0vcompensa\ie,daca acesta din urma da faliment, cu condita ca aceasta anulare sa
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la ac\iune sau despaqubire pentru prestator. In acest caz,
p~esvtatorulare drep~u.~de. a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract lndeplinlta
pana la data denun\arnumlateralea contractului.

Clauzespecifice

11.Recepfie ~i verificari
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederilecontractului si va intocmi procesverbal de receptie a serviciilor, semnat de ambele parti.
11.2 Verificarile vor fi facute de catre beneficiar prin reprezentantul sau, In conformitate cu prevederile
prezentuluicontract.

12.incepere, sistare, intarzieri, finalizare, reziliere
12.1 Prestatorul are obliga\ia de a Incepe prestareaserviciilor la data semnaril contractului.
12.2 In afara cazului In care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de prestare a
serviciilor, orice intarziere In lndeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalita\i
prestatorului,conform art.10.1.
12.3 In cazulln care prestatorul sutera lntarzieri ~i suporta costuri suplimentare, datorate In exclusivitate
beneficiarului partile vor stabili de comun acord:

a) prelungireaperioadeide prestarea serviciului, ~i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pre\ul contractului

12.4 In cazulln care:
a) orice motiv de tntarziere, ce nu se catoreaza prestatorului,sau .
b) alte circurnstante neooisnuite susceptibile de a surveni, altfel dec~t prin lncalcarea co~t~~ctuIUlde

catre prestator, lndrepta\esc prestatorul de a solicita prelungirea perioadel de prestare ~ serviclilor sau a
oncarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~I vor semna un act
adi\ional. v' "I12.5 Daca pe parcursul Tndepliniriicontractului, prestatorul nu respecta te~menulde ~rest~re a servicn or,
acesta are obliga\ia de a notifica acest lucru, In timp util, beneficiarului.Modlficarea perloadei de prestare se
face cu acordul partilor, prin act adi\ional.

13.Amendamente
13.1 Partile contractante au dreptul, pe durata lndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adi\ional.

14.Cesiunea . t t r v

14.1 Prestatorul are obliga\ia de a nu transfera total sau partial obliga\iile sale asumate pnn con rac, ara
sa ob\ina, In prealabil, acordul scris al beneficarului. ..' .
14.2 In cazul cesionarii sau Tncazul de cesiune atat prestatorul cat ~I beneficlarul vor convem pentru
incheierea unui act aditionalla contract.
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14.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.
14.4 Cesiu~ea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate pnn 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
contr~ct, pe toata perioada ln care aceasta acfioneaza
15.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata ln perioada de actune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparita acesteia.
15.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i ln
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasun care Ti stau la dispozitie Tn vederea limitarii
consecintelor.
15.5 Daca torta majora actoneaza sau se estimeaza ca va actona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Tncetareade plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

16. Caracterul confidential al contractului
16.1 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte par]:
a) de a face cunoscute unor terte parti informatii, date sau parametri tehnici access] ln procesele 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-sl Tndepliniobligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarel informatii fata de persoanele implicate In Tndeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare ln vederea Tndeplinirii contractului.
16.2.0 parte contractanta va fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca;
a) intormatia este cunoscuta partii contractante Tnainte ca ea sa fi fost primlta de la cealalta parte
contractanta ; sau
b) intormalia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvsluire: sau
c) partea contractanta a fost obligata Tnmod legal sa dezvaluie informatia.

17. Solutionarea litigiilor
17.1 Achizitorul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabi~a, p~in tra~a~ive
directe, orice neTntelegere sau disputa care se poate ivi Tntre parti Tncadrul sau Tnlegatura cu mdeplimrea
contractului.
17.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i prestatorul nu re~~esc sa rez~lve
Tn mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutloneze de catre
instantele judecatore~ti competente din Romania.

18. Limba care guverneaza contractul
18.1 Limba care guverneaza contractu I este limba romana.
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19. Comunicari
19.1 (1) Grice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie trensmlsa
in scris.

(2) Grice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii.
19.2 Cornunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu condlja confirmarii in scris a
primirii comunicarf la adresele de e-mail declarate-office@totalsoft.ro

20. Legea aplicabi/a contractului
20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

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

BENEFICIAR
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA ~I
CONTROL A MU CIPIULUI BUCURE~TI

DIRECT NERAL
$tefa \

SEF SERVICIU BUGET FINANCIAR
• AndaE'er}:x~)

~
VIZA CFPP
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