
CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
servicii de mentenanta pentru harta interactiva,

sistemul de dispecerizare a evenimentelor, monitorizare video !?istocare imagini

1. in temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile sl
completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii, intre

Directia Generala de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucure~ti cu sediul in
Bucuresti, B-dul Libertatii nr 18, BI 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509 cod fiscal
28412052, avanc contullBAN R056TREZ24G610304200130X deschis la Trezoreria sector 5, Bucuresfi,
reprezentata prin domnul Daniel Ra~ica - Director General, in calitate de beneficiar

si

SC Intergraph Computer Services SRL, avand sediul in Bucuresti, str. Putul lui Zamfir nr.22-24,
sector 1, telefon 021/2336363, fax 021/2336364, avand CUI R07238906 ~i inregistrata la RC sub
J/40/3301/1995 contul IBAN R009TREZ7005069XXX005920 deschis la Trezorerie ATCPMB,
reprezentata prin domnul loan Ismail - Director Administrativ, in calitate de prestator

2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urmatoril termeni vor fi interpretaf astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b. servicii de mentenanta - totalitatea operatuntor de intretinere ~i reparafie ale unui sistem tehnic
c. beneficiar ~i prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
d. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de cafre achizitor, in baza contractu lui, pentru
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
e. servicii - activitati a carer prestare face obiectul contractului;
f. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb ~i orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele 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 contractului ~i care face imposiblla executa rea
~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboale, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustive ci enunciative. 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 calencaristca: an - 365 de zile.



3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia 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 specflca Tn
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa execute servicii de mentenanta pentru harta interactiva, sistemul de
dispecerizare a evenimentelor, monitorizare video ~i stocare imagini cod CPV30221 000-4, ln
conformitate cu obliqatiile asumate prin prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1 Pretul serviciilor de mentenanta pentru harta interactiva, sistemul de dispecerizare a evenimentelor,
monitorizare video sl stocare imagini, conform ofertei nr 29785/18.06.2021 a operatorului economic, este
de 4.900,00 lei/luna fara TVA.
5.2 Valoarea totala a contractului pentru perioada 02.08.2021 - 31.12.2021 este de 24.500,00 lei fara
TVA la care se adauga 4.655,00 lei TVA. Rezulta 0 valoare totala de 29.155,00 lei cu TVA inclus.
5.3 Pretul convenit este ferm si ramene neschimbat pe durata de valabilitate a contractului.
5.4 Plata se va efectua din articolul bugetar 20.01.30

6. Durata contractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile Tnperioada 02.08.2021 - 31.12.2021
6.2 Contractu I intra Tnvigoare la data semnarii contractu lui de catre ambele pa~i;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractu lui de catre ambele pa~i sl pana la Tndeplinirea
tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit ln legislatia aplicabila.
6.4 Beneficiarul T~irezerva dreptul de a prelungi contractul de achizhie publica de servicii cu caracter de
regularitate, prin act aditional, pana la cel mult 30.04.2022, pentru un nivel suplimentar al valorii acestuia,
condition at de existenta resurselor financiare pe anul 2022.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractu lui se va efectua de cafre prestator pe perioada confractata, conform ofertei
operatorului care face parte integranta din contract, precum ~i a cerintelor beneficiarului Tn termenele
stabilite ln prezentul contract.

8. Obligatiile prestatorului
Harta interactiva
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i pertormantele cerute de beneficiar.
8.2 Prestatorul se obliga sa administreze procesele period ice (backup, reindexare, copii de siquranta,
proceduri stocare,etc), verificarea penodlca a log-urilor bazei de date ~i a procedurilor de back-up ~i
restaurare baze de date.
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8.3 Prestatorul se obliga sa monitorizeze pertormantele bazei de date (control dimensiune baze de date,
timpi de raspuns a bazelor de date etc.)
8.4 Prestatorul se obliqa sa verifice permanent semnalul GPS, primit de la STS pentru monitorizarea
statiilor radio.
8.5 Prestatorul se obliga sa monitorizeze In permanents securitatea datelor stocate In cadrul bazelor de
date ale sistemului informatic ~i sa asigure faptul ca accesul la aceste date, precum ~i la obiectele
stocate In cadrul bazei de date nu se poate face decat folosind mecanismele de autentificare ale
aplicatllor (roluri predefinite)
8.6 Prestatorul se obliqa sa efectueze implementarea de noi functii la cerere
8.7 Prestatorul se obliga sa verifice conexiunile permanente dintre bazele de date ale DGPLCMB si ale
PMB (avarii PMB, autorizaul construire PMB)

Dispecerizare evenimente
8.8 Prestatorul se obliga sa monitorizeze apllcafiile serverului ~i a modulelor implementate, rularea de
teste specific de diagnosticare sl optimizare.
8.9 Prestatorul se obliga sa monitorizeze procedura de back-up ~i restaurare aplicaf server.
8.10 Prestatorul se obliga sa efectueze activitatii de restaurare/reconfigurare aplicatii, daca este cazul
precum ~i documentare proceduri de restaurare.
8.11 Prestatorul se obliga sa efectueze:

Verificarea/testarea sistemului, update-uri de securitate
Monitorizarea integritatii sistemului informatic
In situatii exceptionale cano lnterventia pe servere nu se poate realiza de la distanta, specialistii

se vor depiasa la sediul Politiei Locale Bucuresti pentru investigare ~i diagnosticare a problemelor.
Verificarea proceselor privind extragerea datelor necesare Intocmirii rapoartelor de analiza.
Audit acces utilizatori ~i procese.
Servicii de asistenta tehnica pentru personalul dispeceratului din cadrul Politiei Locale Bucuresti

Tnutilizarea platformei Ingeea Safety.
Analiza problemelor semnalate prin acces online sl asistenta lehnica pentru utilizarea platformei

inclusiv instruire online a administratorului de sistem.
Asistenta tehnica pentru administrator de sistem

o Alocarea rolurilorfunctionalitafilor la nivel de grup/utilizatori
o Utilizarea procedurilor definite pentru rezolvarea rapids a posibilelor probleme aparute

(proceduri backup - baze de date, fisiere, proceduri zone video ..etc)
o Monitorizare servere, functionalitate sl perforrnanta
o Instalare ~i configurare aplicatil client
o Verificare/testare aplicatii

Raport lunar de activitate insoflt de fisa de lnterventie care va contine cel putin urmatoarele
detalii:

o utilizatorul care a semnalat problema,
o data semnelanl,
o descrierea problemei,
o data interventiei,
o descrierea lntervente!
o descrierea modalitatii de rezolvare a interventlei,

Monitorizare video si stocare imagini
8.12 Prestatorul se obliga sa efectueze:
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Monitorizarea serverului de streaming si modulelor implementate, rularea de teste specifice de
diagnosticare ~i optimizare a fluxurilor video.

Monitorizarea procedurii de back-up ~i restaurare aplicatii server.
Activitati de restaurare/reconfigurare aplicatii, dace este cazul precum si documentare.
Proceduri de restaurare.
Verificarea zilnica a logurilor de conectare a camerelor pentru depistarea eventualelor probleme.
Crearea de noi conturi de utilizatori.
Identificarea string de conectare camere.
Verificarea si actualizarea software a apllcaflilor pe partea de securitate.
Verificarea ~i actualizarea driverelor noi aparute pentru componentele hardware si software ..
Monitorizarea integritatii sistemului informatic.
Verificarea parametrilor sl resurselor serverlui pentru functionarea continua.
Verificarea spatiului de stocare in vederea pastrarii imaginilor pentru 30 zile.
Verificarea procedurii automate de copiere/mutare/stergere fisiere video.
Monitorizarea serverului de streaming in vederea functonarf neanfrerupte a panoului de control si a

surselor video conectate.
Monitorizarea si verificarea calitatii imaginilor live ~i in registrate.
Testarea sistemului la acces date ~i vulnerabilita].
Identificarea stringurilor de conectare a surselor video pentru camere noi.
Introducerea de camere noi in sistem.
Monitorizarea performantei bazelor de date (control dimensionare baze de date, timpi de raspuns a

bazelor de date ..etc.
Configurarea pe roluri si drepturi pentru sursele video disponibile utilizatorilor.
Asigurarea serviciilor de asistenta tehnica de la distanta sau la sediul DGPLCMB in vederea remedierii

defecfiunilor de cate ori este necesar.
Monitorizarea integritatii sistemului informate.

9. Obligatiile beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator in termen de 30 zile de la data
inregistrarii facturii la registratura institutiei insotita de procesul verbal de receptie semnat de ambele pa~i
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati, echipamente ~i informatii pe care
Ie consldera furnizorul ca fiind necesare indeplinirii contractu lui.

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
10.1 In cazul in care, din vina sa excluslva, prestatorul nu reuseste sa-sl execute obligatiile asumate prin
contract, atunci beneficiarull are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 surna echivalenta cu 0,1%
pe zl din valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu lntarziere.
10.2 In cazul in care beneficiarul din vina sa exclusive nu onoreaza facturile in termen, atunci prestatorul are
dreptul de a solicita, 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 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 cu notificarea celeilalte parti cu cinci zile lucratoare inainte de incetare.
10.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare sensa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensate, daca acesta din urma da faliment, cu condita ca aceasta anulare sa nu
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prejudicieze sau sa afecteze dreptulla acfiune sau despaqubre pentru prestator. in acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract Tndeplinita pi!lna la data
denuntarii unilaterale a contractu lui.

Clauze specifice

11. Receptie ~i verificari
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile contractu lui .
11.2 Verificarile vor fi facute de cane beneficiar prin reprezentantul sau, in conformitate cu prevederile
prezentului contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica Tn scris prestatorului, identitatea persoanei
Tmputernicite pentru acest scop.

12. incepere, finalizare, fntarzieri, sistare
12.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarli contractului.
12.2 in cazul ln care prestatorul sutera lntarzierl ~i suporta costuri suplimentare, datorate ln exclusivitate
beneficiarului partile vor stabili de comun acord:

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

12.3 1) in cazul Tncare:
a) orice motiv de lntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circumstante neobisruite 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 partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un
contract aditone!
12.4 Daca pe parcursul Tndeplinirii contractului, prestatorul nu respects termenul de prestare a serviciilor,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, ln timp util, beneficiarului. Modificarea perioadei de prestare
se face cu acordul partilor, prin act aditional.
12.5 in afara cazului ln care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
lntarziere in Tndeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului, conform
art. 10.1
13. incetarea contractului
13.1 Prezentul contract lnceteaza in urmatoarele situatii:

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

b) prin acordul pa~ilor, consemnat ln scris.
c) prin reziliere, Tncazul Tncare una din pa~i nu T~iexecuta sau executa necorespunzator obligatiile

contractuale.
13.2 in situafia rezilierii totalerpartiale din cauza neexecutarf/executarii partiale de catre prestator a
obligatiilor contractuale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala, in
cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
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13.3 in sltuata Tncare executarea partala a obligatiilor contractuale face lmposlbla realizarea obiectului
contractului ln integralitatea sa, chiar daca a fost receptonata 0 parte din contract conform dispozinilor
legale, prestatorul va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala, In cuantum egal cu
Intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin contract.
13.4 Nerespectarea In mod repetat de catre 0 parte a obliqafiilor contractuale va fi dovedita prin
notificarile scrise ~i trans mise de cealalta parte, notitlcar: care vor face referire la nelndeplinirea obligatiei
respective, precum ~i la durata ei. Prin notilicari se vor solicita justilicari privind neTndeplinirea obllqafiilor,
pe care cealalta parte este obligata sa Ie presteze In termen de maxim 5 zile de la data primirii nofltlcarli
13.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente Intre partile
contractante.
13.6 Partile sunt de drept In lntarziere prin simplul fapt al nerespectarf clauzelor prezentului contract.
13.7 Beneficiarul T~irezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I de servicii, In cel mult 15 zile de la
aparltia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data Incheierii contractului, sub conditia
notificarii prestatorului cu cel putin 3 zile Inainte de momentul rezilierii.

14. Amendamente
14.1 Part;ile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional cu excepfia art 5.3.

15. Cesiunea
15.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau part;ial obligatiile sale asumate prin contract, fara
sa obtina, In prealabil, acordul scris al beneficiarului.
15.2 in cazul cesionarf sau Tn cazul de cesiune atat prestatorul cat si beneficiarul vor conveni pentru
Incheierea unui act aditionalla contract.
15.3 Este perrnisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obligatiile nascute ramanand In sarcina partllor contractante astfel cum au fost stipulate ~i
asumate initial.
15.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.

16. Forta majora
16.1 Fort;a majora este constatata de 0 autoritate competenta.
16.2 Fort;a majora exonereaza part;ile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada In care aceasta actioneaza.
16.3 indeplinirea contractu lui va fi suspendata Tnperioada de actune a fort;ei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau part;ilor pana la aparifia acesteia.
16.4 Partea contractanta care invoca fort;a majora are obligatia de a notifica celeilalte part;i, imediat ~i In
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care Ii stau la dispozitie In vederea limitarii
consecintelor.
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16.5 Daca forta majora acfioneaza sau se esfirneaza ca va actona 0 perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Tncetarea de piin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

17. Caracterul confidential al contractului
17.1 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 accessf in procesele de
derulare a prezentului contract.
b) de a utiliza informafiile ~i documentele obtinute sau la care are acces In perioada de derulare a
contractului, In alt scop decat acela de a-si Tndeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricaret informatii fata de persoanele implicate ln Tndeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare ln vederea Tndeplinirii contractu lui.
17.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a) intorrnata este cunoscuta partii contractante Tnainte ca ea sa fi fost prim ita de la cealalta parte
confractanta ; sau
b) intormata a fost dezvaluita dupa ce a fost objnut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvaloire: sau
c) partea confractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

18. Solution area litigiilor
18.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amabila, prin tratative
directe, orice neTntelegere sau disputa care se poate ivi Tntre parti In cadrul sau ln legatura cu
Tndeplinirea contractului.
18.2 Daca, dupa 15 de zile de la Tnceperea acestor tratative, beneficiarul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta contraciuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutoneze de
cafre instanjele judecatoresfi.

19. Limba care guverneaza contractul
19.1 Limba care guverneaza contractu I este limba romana.

20. Comunicari
20.1 (1) Orice comunicare Tntre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transrnisa ln scris.

(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii.
20.2 Cornunicarile Tntre parti se pot face ~i prin telefon, posta, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii la adresele de e-mail declarate.

21. Legea aplicabila contractului
21.1 Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.
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Par1ile au Tnteles sa Tncheie prezentul contract Tndoua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR PRESTATOR
SC INTERGRAPH COMPUTER SERVICES SRL

DIRECTOR ADMINISTRA TIV

I

SERVICIUL ACHIZITII, INVESTITII,
DERULARE CONTRACTE

$ef Serviciu
Andreeriricu

}-0~~
SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

se~iciu
conn~mltru

VIZACFPP

8


