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CONTRACT DE PRESTARE SERVICII .---.-.-----_:_ ...:-----

servicii de mentenanta l?i aslstenta tehnica
pachet software de baza de date extindere SJMEC

1. In temeiul art 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizifiile publice cu modificarile ~i completanle ulterioare, s-a
Tncheiat prezentul contract de prestare servicii, intre

Dlrectla Generala de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucure~ti cu sediul Tn Bucuresn, B-dul
Libertatii nr 18, BI 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod fiscal 28412052, avand contul IBAN
R056TREZ24G610304200130X deschis la Trezoreria sector 5, Bucuresti, reprezentata prin domnul Daniel Ra~ica
- Director General, Tncalitate de beneficiar

si

SC Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA, avanc sediul ln Piatra Nearnt B-dul Decebal nr.32, Jud.
Nearnt telefon 0233/211020, nr. de Tnregistrare la R.C, J27/77/1991, cod fiscal R02040729, avanc contul IBAN
R056TREZ4915069XXX001348, deschis la Trezorerie Piatra Nearnt, reprezentata prin domnul Ion Vranceanu -
Director General, Tncalitate de prestator

2. Definitii
2,1 - In prezentul contract urrnatoni termeni vor fi interpretaf astfel:
a, contract - reprezinta prezentul contract si toate anexele sale,
b.servlcll de mentenanta - totalitatea operanunior de intrefinere ~i reparate 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 contractului, pentru Tndeplinirea
integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
e, servicii - activitati a carer prestare face obiectul contractului;
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 imposibila executarea ~i, respectiv,
Tndeplinirea contractu lui; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau arice
alte catastrofe naturale, restrictii 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 executa rea obligatiilor uneia din parti;

g, cazul fortuit - un eveniment care nu poate fi prevazut ~i nici Tmpiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa
raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs,
h. zi - zi calendaristica; 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 perm is de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau arice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica Tnmod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4,1 Prestatorul se obliga sa execute servicii de mentenanta ~i asistenta tehnica pachet software de baza de date
extindere SIMEC cod CPV 72212440-5, Tnconformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
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5. Pretul contractului
5.1 Pretul serviciilor de a rnentenanta si asistenta tehnica pachet software de baza de date extindere SIMEC
conform ofertei din SICAP a operatorului economic este de 2450,00 lei tara TVA/luna.
5.2 Valoarea totala a contractului pentru perioada 01.04.2022 - 31.12.2022 este de 22050,00 lei la care se adauqa
4189,50 lei TVA. Rezulta 0 valoare totala de 26239,50 lei cu TVA inclus.
5.3 Pretul convenit este ferm ~i rarnane 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 in perioada 01.04.2022 - 31.12.2022
6.2 Contractu I intra in vigoare la data sernnarf contractului de catre ambele pan;i;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele pa~i si pana la indeplinirea tuturor
obliqafiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in legislatia aplicabila.

_ 6.4 Beneficarul lsi rezerva dreptul de a prelungi contractu I de achizitie publica de produse sau servicii cu caracter
.. de regularitate, prin act aditional,durata contractului va fi pana la cel mult 30.04.2023, pentru un nivel suplimentar

al valorii acestuia, conditonat de existents resurselor financiare pe anul 2023.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada contractata, conform ofertei din SICAP
care face parte integranta din contract sl cerintelor beneficiarului in termenele stabilite in prezentul contract.
8. Obligatiile prestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i performantele prevazute in contract.
8.2 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de asistenta tehnica si rnentenanta in vederea exploatarf pachetului
software de baza de date extindere SIMEC (modulul managementul salarizarii publice, modulul managementul
resurselor umane si modulul managementului hotararilor judecatorestl) SIMEC.
8.3 Prestatorul se obliga sa ofere support on line sau la sediul beneficiarului, functie de caz, pentru solunonarea
incidentelor aparute in exploatarea sistemului (eliminarea erorilor in operarea datelor, asigurarea consistentei
datelor),
8.4 Prestatorul se obliga sa efectueze rnentenanta legislative, in conformitate cu schimbarie legislative in vigoare
8.5 Prestatorul se obliga sa instruiasca noii utilizatori ai sistemului.
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 recepfie semnat de ambele pa~i

9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati, echipamente ~i informatii pe care Ie
considera furnizorul ca fiind necesare indeplinirii contractului.
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
10.1 in cazul ln care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract,
atunci beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 sums echivalenta cu 0,1% pe zi din
valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu lntarziere.
10.2 in cazul in care beneficiarul din vina sa exclusiva nu onoreaza facturile in termen, atunci prestatorul are
dreptul de a solicita, ca penalitati, 0 suma 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 pa~i cu cinci zile lucratoare inainte de incetare.
10.4 Beneficiaruli~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului,
tara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde
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numai plata corespunzatoare pentru partea din contract lndeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

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 contractului.
11.2 Verficarile vor fi facute de catre beneficiar prin repezentantul sau, in conformitate cu prevederile din prezentul
contract. Procesul verbal de recepfie a serviciilor prestate va fi semnat de beneficiar ~i prestator.
12. fncepere, finalizare, intarzieri, sistare
12.1 Prestatorul are obligatia de a incepe presta rea serviciilor la data semnaril contractului.
12.2 In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice lntarziere in
indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului, conform art.1 0.1.
par1ile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului.si
_ b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adaupa la pretul contractului.
WI' 12.3 1) In cazul in care:

a) orice motiv de lntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circurnstante necbisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractu lui de catre

prestator, lndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarel 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 respects 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
partilor, prin act adltional
12.5 In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice intarziere in
indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalita] prestatorului, conform art. 10.1
13. incetarea contractului
13.1 Prezentul contract lnceteaza in urrnatoare e situatii:

a) prin executa rea de cafre ambele parti a tuturor obliqatillor ce Ie revin conform prezentului contract si
legislatiei aplicabile.

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

_ contractuale.
.. 13.2 In situatia rezilierii totalepartiale din cauza neexecutani'executaril partlale de cane prestator a obligatiilor

contractuale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala, in cuantum egal cu valoarea
obligaJiilor contractuale neexecutate.
13.3 In situatia in care executarea partiala a obliqafiilor contractuale face imposiblia realizarea obiectului
contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost recepfionata 0 parte din contract conform dispozitiilor legale,
prestatorul va datora beneficiaruli 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 cafre 0 parte a obliqaflilor contractu ale va fi dovedita prin noflflcsrile scrise si
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 notificarii.
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 intarziere prin simplul fapt al nerespetarii clauzelor prezentului contract.
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13.7 Beneficiarulisi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 15 zile de la aparitia
unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub condifla notilicaril prestatorului cu
cel putin 3 zile tnainte de momentul rezilierii.
14 Amendamente
14.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional cu exceptia articolului 5.3.

15. Cesiunea
15.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa
obtina, in prealabil, acordul scris al beneficarului.
15.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate
prin contract.
16. Forta majora ~i cazul fortuit
16.1 - Forta majora ~i cazul fortuit exonereaza de raspundere pa~ile in cazul neexecutarii partiale sau totale a
obligatiilor asumate prin prezentul contract, in conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.
16.2 - Forta majora ~i cazul fortuit trebuie dovedite.
16.3 - Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit are obligatia sa 0 aduca la cunosfinta celeilalte pa~i, in
scris, de indata ce s-a produs evenimentul.
16.4 - Partea care a invocat fo~a majora sau cazul fortuit are obligatia sa aduca la cunostnta celeilalte pa~i
incetarea cauzei acesteia de indata ce evenimentul a luat sfarsit.
16.5 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acfiune a fo~ei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau pa~ilor pana la aparitia acesteia.
16.6 - Daca torts majora acfioneaza sau se estrneaza ca va acnona 0 perioada mai mare de 15 zile, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte pa~i incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din pa~i 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 par1i informatii, date sau parametri tehnici access] 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-si 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.
17.2. 0 parte contractanta va fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract
daca:
a) informatia este cunoscuta partii contractante inainte 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 in mod legal sa dezvaluie informatia.

18. Solutionarea litigiilor
18.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre parti in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
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18.2 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 solutioneze de cafre instantele
jucecatoresf competente.
19. Limba care guverneaza contractul
19.1 Limba care quverneaza contractul este limba rornana
20. Comunicari
20.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
20.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii.
20.3 Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condhla conflrmaril in
scris a primirii comunicaril la adresele de e-mail declarate.
21. Legea aplicabila contractului
21.1 Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.

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