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Art. l. PREAMBUL
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu rnodificirile gi completirile

ulterioare, a Hot[rArii 39512016 pentru aprobarea Norme]or nretodologice dc aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicl/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziliile publice, cu modificarile qi completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de servicii,
intre:

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIAIA A MUNICTPIULUI PITE$TI, cu sediul in pitegti,
strada Republicii, nr.ll7B, bloc D5B, parler, telelbn 0372030420, fax 0372030421, cod fiscal
27302116, cont RO03TRE224A685050200109X, deschis la Trezoreria Municipiului Piteqti,
reprezentati prin domnul Director Executiv, in calitate de achizitor, pe de o parte,

qi

S.C. INDECO SOFT SRL, cu sediul in Baia Mare, str. Magnoliei nr.5, jud. Maramureg
tel:0262/22'7843, Fax: 02621219252, num[r de inmatriculare J241295/2000, cod fiscal
RO12960504, cont RO87TRE24365069XXX002357, deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare,
reprezentate prin domnul Director V6nziri, in calitate de prestator, pe de altd parte.

Art.2. DEFINI|II
In prezentul contract, urmitorii termeni vor fi interpretafi astfel:

a) achizitor ti prestator - pA(ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul
contract ;

b) contract subsecvent - contractul semnat intre pe4i, in baza acordului - cadru ;
c) preful contractului - prelul pletibil Prestatorului, de citre Achizitor, pentru

indeplinirea integalA gi corespunzdtoare a tuturor obligafiilor asumate gi derulate prin contractul ;
d) servicii - activiteli a ceror prestare fac obiectul prezentului contract ;

e) origine locul unde produsclc 0u fost rcalizatc, fabricatc; produsele sunt fabricate
atunci cdnd prin procedeele de prelucrare sau asamblare majori gi esenliali a componentelor se obline
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit de componentele sale, prin caracteristicile sale
de bazd, prin scop, sau prin utilitate; originea produselor gi serviciilor poate fi distinctd de
najionalitatea Prestatorului;

f) destinafie finali - locul unde Prestatorul are obligalia de a presta serviciile;
g) termenii comerciali de livrare vor fi interpreta{i conform INCOTERMS 2000 -

Camera Intemafional6 de Come4 (CIC);
h) forfa majori - un eveniment mai presus de controlul phrlilor, care nu se datoreazd

greqelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevlzut [a momentul incheierii contractului gi care face
imposibili executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului ; sunt considerate asemenea evenimente:
rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urnare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunfiative; pentru a fi considerat forfd
majord, evenimentul trebuie declarat ca atare de o autoritate central[ sau locali; nu este considerat
fo4i majori un eveniment asemenea celor de mai sus care, fhri a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pd4i;

l) zi zi calendaristicd ; an - 365 de zlle.

Art.3. INTERPRETARE
3.1. in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la foma singular vor

include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. In prezentul contract, temenul ,,2i" sau ,,zile" sau orice referire la zrle reprezintd, zile

calendaristice, dacd nu se specificd in mod diferit.

Art. 4. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prestatorul se obligd sa prestezc servrcrrle de asrstenli telinici gi mentenanJ[ pcntru aplicaliile

IndecoSoft, respectiv program contabilitate (conline 8 module: Buget, Contabilitate, Dars, GeStoc,
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Mifix, Resum, Cassa, lnd4al[), aplicatia SIGMA 9i ASISOC - sistem integrat de asistentd social5, in
conformitate cu propunerea tehnicd qi financiari, in perioada convenit[ 9i in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

Art. 5. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
5.1. O parte contractante nu are dreptul, fEri acordul scris al celeilalte pd4i:

a) de a face cunoscut contractul - sau orice prevedere a acestuia - unei te4e pdrfi, in afara
acelor persoane implicate in indeplinirea contractului ;

b) de a utiliza informaliile gi documentele oblinute de la cealaltd parte, sau la care cealaltd
pa(e ii permite accesul, in perioada de derulare a contractului, in alt scop decdt acela de a-gi indeplini
obligaJiile contractuale.

5.2. Dezvdldrea oriclrei informalii faln de persoanele implicate in indeplinirea contractului se

va face confidenlial qi se va extinde numai asupra acelor informalii necesare in vederea indeplinirii
contractului.

5.3. (1) O parte contractanti va fi exonerati de rdspunderea pentru dezvlluirea de informatii
referitoare la contract dacd :

a) informalia era cunoscute pA4ii contractante inainte ca ea sd fi fost primitl de la cealalti
parte contractanta ;

b) informatia a fost dezviluitd dupd ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte p64i
contractante pentru asemenea dezvdluire ;

c) partea contractantd a fost obligati in mod legal si dezvdluie informa{ia.
(2) Oricare dintre pd4ile contractante nu va putea fi exoneratd de rdspunderea pentru

dezvdluirea de informalii referitoare la contract dacl informaliile respective au ajuns s[ fie cunoscute
de citre partea contractuali respectiva ca urmare a derulirii unui contract anterior intre pd(i.

ATt.6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
6.1. Documentele cu caracter de SECRET DE SERVICU, puse la dispozilie de Achizitor, vor

fi rnterpretate conform Legii nr. 182/2002 privind protecJia informa{iilor clasificate, cu modificdrile 9i
completirile ulterioare, H.G.R. nr. 58512002 pentru aprobarea Standardelor nalionale de proteclie a
informaliilor din Romdnia, cu modificdrile gi completdrile ulterioare 9i H.G.R. nr. 781/2002 privind
proteclia informa(iilor secrete de serviciu, cu modificirile gi completirile ulterioare. La terminarea
contractului, acestea vor fi restituite Achizitorului.

6.2. Drepturi de proprietate intelectualA ale Prestatorului
Aplicaliile IndecoSoft sunt produse ale Prestatoru[ui (numit in continuare, pe scurt, INDECO).

Proteclia drepturilor de autor asupra analizei, procedeelor tehnice de realizare a aplica{iei, interfetei gi
a documentaliei de exploatare a programului, sunt asigurate de prezentul act gi de Legea drepturilor de
autor gi a drepturilor conexe.

a) Aplicafii - Reprezinti programele menlionate la 4.1, impreuni cu documentalia (scris5,
tipiriti 9i in format electronic) 9i cu materialele asociate, indiferent de supornrl pe care acestea sunt
livrate ;

b) Licenfierea - aplicatia poate fi utilizati de cdtre Achizitor pe un numdr nelimitat de
stafii de lucru gi servere care ii apa4in :

c) Instalarea - INDECO nu permite utilizarea aplicaliei altfel decdt prin procedura de
instalare livratd ; nu se permite folosirea aplicaliei prin instalarea acesteia pe un calculator din retea gi
accesarea sa prin relea, sau prin proceduri de remote acces simultan pentru mai mult de un utilizator ;

d) Upgrade - Acest document permite inclusiv upgradarea aplicatiei la noile versiuni, in
cazul in care acest lucru este stipulat prin contract sau prin acte aditionale. Upgrade-ul nu este valabil
lErd deJinerea Licentei de utilizare a aplicaJiei, chiar dacd versiunea upgradatd deJine cel pulin aceleaqi
funclii qi facilitiJi ca qi aplicalia de bazd.

e) Drepturi de autor pentru produsele conexe - Orice alte produse conexe de care este
nevoie pentru funclionarea aplicaliei gi la care se face referire direct[ sau indirectd in documenta]ia
aplicaliei este proprietate a firmelor producitoare gi se licen(iazd conform regulilor de licenliere
impuse de aceste firme care deJin drepturile de proprietate intelectuald. Din aceasti categorie fac parte

2



(dar nu in mod exclusiv), Sistemul de operare Microsoft Windows, Serverul de baze de date Microsoft
SQL Server, driverele pentru imprimante, protocoalele de comunicaJie, etc.

f) GaranJie si responsabilitifi - Prestatorul nu va putea fi considerat responsabil cu
privire la utilizarea incorectd, de cetre Achizitor, indiferent de context, a formulelor de calcul qi a

rutinelor de intrelinere a acestora ; Achizitorul are posibilitatea qi dreptul si modifice formulele de

calcul, in func1ie de interesele sale gi de cadrul legal in vigoare, cu condilia respecterii documentaliei
de utilizare, documentalie de a cirei livrare cdtre Achizitor (complete qi la zi) va fi responsabil

Prestatorul ; in cazul in care consideri necesar, Achizitorul poate solicita Prestatorului modificarea
formulelor sau verificarea lor sintactic6.

Art. 7. Preful serviciilor
7.1. PreJul convenit pentru prestarea serviciilor, pldtibil lunar Prestatorului, de cdtre Achizitor,

este contravaloarea abonamentului, in suml de 4250 lei, la care se adaugi 807,5 lei TVA.
7.2. Prelul contractului este de 51000 lei, la care se adaugi 9690 lei TVA.

Art. 8. DURATA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract este valabil incepAnd cu 28.01.2021 qi pdni la data de 31.12.2021.

8.2. Achizitorut igi rezervd dreptul de a inceta contractul, adresind pentru aceasta Prestatorului

o notificare scris[ cu cel putrin 30 zile in avans.

ART 9. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documentele contractului sunt:

a) Propunerea financiar[/centralizator de pre(uri
b) Propunerea tehnici
c) Caietul de sarcin i

ATt. 10. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI
10.1. Prestatorul se obligd se presteze serviciile la standardele $i/sau performanlele prezentate

in propunerea tehnicd.
10.2. Prestatorul se obligd se nu transfere, total sau pa4ial, obligaliile asumate prin prezentul

contract.
10.3. Prestatoru[ se obligd sd despigubeascd Achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezultd din inc carea unor drepturi de proprietate

intelectuala (brevete, nume, mArci inregistrate etc), legate de echipamentele, produsele sau in legituri
cu serviciile achizilionate,

b) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturl, aferente, cu exceplia situaliei in
care acestea reprezintd consecinla respectdrii caietului de sarcini intocmit de citre Achizitor.

10.4. Prestatorul are obligalia se pestreze confidenlialitatea datelor puse la dispoziJia sa de cdtre

Achizitor qi sd nu permitd nimdnui accesul la aceste date, cu exceplia reprezentanlilor sii desemnali ca

responsabili pentru buna derulare a contractului. Prestatorul poate fumiza date sau situalii, pe baza

acestor date, numai Achizitorului.
10.5. Prestatorul are obligalia si aducd la cuno$tinla Achizitorului existentra situaliilor in care,

eventual, se va constata necesitatea reinstalirii qiisau reconfigurdrii serverului/serverelor aplicaliei
qi/sau a celor de comunicalii.

10.6. Prestatorul se obligd si pun[ la dispozilia Achizitorului specifica]iile tehnice necesare

pentru configurarea eventualelor canale de comunicalie securizatd (menlionindu-se, dacl este cazul,

inclusiv ldrgimile de bandd necesare acestora), astfel incdt toate funcliunile aplicaiiei si se poatd

realiza corect gi la performanlele solicitate.
10.7. Prestatorul se obligi sI intrelinl aplicaliile, din punct de vedere al administrerii,

inctusiv din punctul de vedere al urmdtoarelor operatiuni :

a) realizarea salvdrilor de siguranld (back-up) gi/sau restaurarea bazelor de date, pomind de la

back-up-urile realizate ;

b) gestionarea utilizatorilor gi grupurilor de utilizatori, precum qi a drepturilor de acces ;

c) crearea de noi formulare gi rapoarte de utilizat in cadrul aplicaliei, sau modificarea unora

deja existente;
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10.8. (1) in cazul in care, in vederea eliminirii eventualelor difrcultdli de exploatare a

aplicaliei, Prestatorul indicd Achizitorului necesitatea efectudrii unei intervenJii de la distante, atunci
Prestatorul va avea obligalia de a indica Achizitorului atat locatia de la care vmeazd sI se realizeze
conexiunea, cdt qi parametrii necesari pentru realizarea conexiunii la acea localie.

(2) Dacd localia indicatd la art. 10.8.(1) diferd de loca{ia sediului Prestatorului, atunci
Prestatorul are obligaJia ca, la momentul finalizdrii intervenJiei de la distan16, sd aduci acest lucru la
cuno$tinJa Achizitorului, moment in care Achizitorul va putea efectua inchiderea acelui canal de
comunicalie.

10.9. Prestatorul are obligatia de a aduce la cunoqtinld Achizitorului situalia in care nu mai are
capacitatea de prestare a serviciilor care face obiectul prezentului contract.

10.10. in termen de cel mult 7 zlle de la data semnirii contractului, Prestatorul va comunica, in
scris, Achizitorului, numele gi datele de contact ale reprezentanlilor sii responsabili - din partea
Prestatorului - cu buna derulare a contractului.

Art. ll. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI
1 I .l . Achizitorul se obligi sd punl la dispozilia Prestatorului orice facilitdli qi/sau informaJii pe

care acesta le-a solicitat in propunerea tehnicd gi pe care le considerd necesare pentru indeplinirea
contractului.

11.2. Achizitorul se obligi si asigure Prestatorului accesul la echipamentele 9i spaJiile necesare
pentru prestarea serviciilor gi instalarea produselor software, aga cum este menlionat ca fiind necesar in
propunerea tehnici.

11.3. in cazul in care existd interpretiri diferite ale Achizitorului gi Prestatorului relativ la
textele legislative, Achizitorul are obligalia de a transmite in scris modul sdu de interpretare gi

implementare a cerinlelor legislative, caz in care Prestatorul va implementa varianta solicitatd de
Achizitor.

I 1.4. Achizitorul va pune la dispoziJia Prestatorului un canal deschis intre sediul Achizitorului
qi localia specificatd de citre Prestator, pentru a se putea asigura intervenlia prompfi de la distan!6,
prin Intemet, a Prestatorului, in vederea elimindrii eventualelor dificultili de exploatare a modulului.
DacI localia specificatd de catre Prestator, pentru deschiderea canalului de comunicatie, este diferitd de
localia sediului Prestatorului, atunci respectivul canal de comunicalie va putea fi inchis oricdnd de
cdtre Achizitor, dupd un interval de 12 ore de la deschiderea sa, in lipsa unei solicitlri contrare
justificati de citre Prestator.

11.5. In cazul in care Prestatorul a ingtiintat Achizitorul de existen[a unei situalii care impune
reinstalarea gi/sau reconfigurarea serverelor modulului gi/sau a celor de comunicalii, Achizitorul, de
comun acord cu Prestatorul, vor stabili un interval de timp in care sd se efectueze aceste acJiuni.

11.6. Sd confirme sub semndturi, in procesele verbale de receplie a serviciului, totalitatea
intervenJiilor, precum gi calitatea sau starea prestdrii acestora, atAt din regimul de service, cdt gi din
regimul de interventie ca unnare a solicitdrii.

11.7. SA nu instrdineze, si nu vindi, qi sd protejeze impotriva tentativelor de copiere sau furt
codul pus la dispozilie de Prestator, in m[sura in care este posibil a fi respectate de c[tre Achizitor
aceste cerinle.

I1.8. Achizitorul se obligi sd configureze toate canalele de comunicalie securizatd (inctusiv
lirgimile de bandd ale acestora), in conformitate cu specificaliile tehnice care ii sunt transmise de citre
Prestator.

11.9. Achizitorul se obligd si receplioneze serviciile prestate de cltre Prestator, cu condilia ca
aceste servicii sd corespundd cerinlelor Achizitorului.

11.10. Achizitorul se obligd sd pldteascd prequl serviciilor prestate de citre Prestator 9i
acceptate de cdhe Achizitor, in termen de 20 de zlle de la primirea facturii.

I 1.1 I . Dacd Achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei
convenite la articolul 1i.10., Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
Achizitorul iqi onoreazd obligaliile de platd a facturilor, Prestatorul va relua prestarea serviciilor in
termen de maxim I zi de la data onoririi de cdtre Achizitor a plililor restante.
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11.12. Achizitorul se obligd sI nu inilreze, pe durata de valabilitate a prezentului contract, o

nou6 procedurd de atribuire, atunci cdnd inten(ioneazi si achizilioneze serviciile care fac obiectul
acestuia, cu excep(ia cazului in care Prestatorul nu mai are capacitatea de a le presta.

1 1. 13. in termen de cel mult 7 zlle de la data semnirii contractului, Achizitorut va comunica, in
scris, Prestatorului, numele qi datele de contact ale reprezentanlilor sii responsabili - din partea

Achizitorului - cu buna derulare a contractului.

Art. 12. AJUSTAREA PRETULUI
12.1. Pentru serviciile prestate, plllile datorate Prestatorului, de cetre Achizitor, sunt cele

stabilite in prezentul contract.
12.2. Prelul contractului este ferm.

ATt. 13. SANCIIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR
13.1. in cazut in care, din vina sa exclusivi, Prestatorul nu reu$e9te si-gi indeplineascd

obligaliile asumate in prezentul contract, Prestatorul va putea fi penalizat, pentru fiecare zi de

intirziere, cu o sumd echivalentd cu 0,1% din valoarea cumulatl a serviciilor care nu au putut fi
prestate de cetre Prestator in condiliile contractului, cu incepere din ziua in care Achizitorul a constatat

neindeplinirea obtiga{iilor asumate de cdtre Prestator prin prezentul contract, pini cdnd Prestatorul igi
va indeplini efectiv obligaliile ce ii revin. Aceste penalitl1i pot fi deduse fie din plilile care cad in
sarcina Achizitorului, fie din garanlia de bunl execuJie.

13.2. in cazd in care Achizitorul nu igi onoreazi obligaliile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite la art. 11.10, atunci acestuia ii revine obligalia de a pldti, ca penalitdli, o

sumd echivalentd cu 0,1 %, pe zi de intirziere, din plata neefectuatd p6nd la data de la care s-a inceput

perceperea penalit6Jilor.
13.3. La constatarea de cdtre una dintre pd4i a nerespecterii obligaliilor asumate prin prezentul

contract de c[tre cealalte parte, partea lezatl emite o notificare scrisd celeilalte pd(i, cu privire la
obligalia nerespectate qi acorda ro t"...n de rezolvare care, de regul6, nu va fi mai mare de 15 zile. in
cazul in care partea in culpd nu reu$eite sd-qi indeplineascd obligaliile asumate, partea lezatd poate

declara contractul reziliat.
13.4. Nerespectarea in mod culpabil a obtigaJiilor asumate prin prezentul contract, de cdtre una

dintre pi4i, di dreptul pir[ii tezate de a considera de drept reziliat contractul, cat Si de a pretinde plata

de desplgubiri gi daune-interese.
13.5. Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunta la prezentul contract printr-o notificare scrisi

adresatd Prestatorului, fdrd nici o compensatie, dacd acesta din urmi dd faliment, cu condilia ca.aceast6

anulare si nu prejudicieze sau se afecieze dreptul ta actiune sau despigubire pentru Prestator. in acest

caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract

indeplinit[ pAn6 la data denun(irii unilaterale a contractului. De asemenea, in cazul in care dd faliment,

Prestatorul va fi in continuare obligat ca, la cererea Achizitorului, sd realizeze cel pulin exportul

datelor intr-un format comunicat de cAtre Achizitor Ei, in acest sens, Prestatorul va putea pretinde

Achizitorului (iar acesta din urmd va fi obligat) sd ii puni la dispozilie (la sediul Achizitorului) stalii de

lucru prin intermediul cerora sa se poatA realiza exportul datelor Achizitorului, in formatul solicitat de

cdtre Achizitor.

ATt. 14. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
14.1. Prestatorul are obtigalia de a constitui garanlia de bund execulie, in cel mult 5 zile

lucrltoare de la data semndrii contractului.
14.2. Cuantumul garanliei de bund execulie a contractului reprezintl 8 % din prelul total, fari

TVA, al contractului gi se va constitui prin retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare.

Prestatorul are obligatia de a deschide [a unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal

competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.

Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie
mai mica de 0,5% din pretul contractului.
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14.3. Achizitorul are obligalia de a elibera garanlia de buna executie in cel mult 14 zile de la
data indeplinirii de cetre Prestator a obligatiilor asumate prin prezentul contract, dacd nu a ridicat pdni
la acea dati pretenlii asupra ei.

14.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanliei de buni execuJie, oricdnd pe

parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul nu igi
indeplinegte obligaliile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra
garantiei de buni execuJie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizdnd
totodata obligaliile contractuale care nu au fost respectate, rezultatul verificlrilor in baza cirora s-a

ajuns [a aceastd concluzie qi acorddnd un termen de remediere nu mai mare de 3 zile.
14.5. Garanlia serviciului prestat este distincte de garanlia de bund executie a contractului.

ATt. I5. ALTE RESPONSABILITATI ALE PRESTATORULUI
15.1. (l) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile previzute in prezentul contract, cu

profesionalismul 9i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat 9i in conformitate cu propunerea
tehnice.

(2) Prestatorul se obligd si supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele
umane, materialele, instalatiile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturi provizorie, fie
definitivd, cerute de gi pentru prezentul contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora de
cetre Prestator este prevazutd in prezentul contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

15.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execufia serviciilor in conformitate cu
prevederile contractului.

15.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea qi siguranJa
serviciului prestat, precum gi pentru procedeele de prestare utilizate, cu respectarea prevederilor gi a
reglementlrilor legii privind calitatea in acest gen de servicii, precum 9i a normelor gi normativelor in
vigoare pentru acesl gen de servicii.

15.4. De fiecare datd cdnd va fi necesar, Prestatorul va ingtiinla in scris Achizitorul cu privire la
necesitatea achiziliondrii unor componente adilionale (de ex. : software, hardware, g.a.), necesare
funclionirii aplicatiilor. Prestatorul va justifica, in in$tiinjarea scrisd transmisd Achizitorului,
necesitatea achizilionirii respectivelor produse adilionale. Ulterior, Achizitorul gi Prestatorul vor
stabili de comun acord momentul [a care se va face implementarea./instalarea produselor adilionale
indicate. in vederea procurdrii acestor produse adi(ionale de citre Achizitor, Prestatorul va transmite
Achizitorului toate specificaliile tehnice necesare, precum gi orice alte clarificiri care vor fi solicitate
de cdtre Achizitor, suplimentar gi ulterior transmiterii, de cltre Prestator, a respectivelor specificalii
tehnice.

ATt. 16, ALTE RESPONSABILITATI ALE ACHIZITORULUI
Achizitorul se obligi si pund [a dispozifia Prestatorului facilitlli qi/sau informalii pe care acesta

le-a solicitat in propunerea tehnicl 9i pe care Prestatorul le considerd necesare indeplinirii contractului.

Art. 17. VERTFTCARE, ACCEPTANTA Sl RECEPTIE
17.1 Solicitdrile de prestiri de servicii se transmit Prestatorului, in scris, de cdtre Achizitor. De

asemenea, in cazul serviciilor prestabile in cadrul abonamentului lunar, dar nesolicitate in prealabil
printr-o notificare scrisd transmisd Prestatorului, de ceEe Achizitor, Prestatorul va notifica in scris
Achizitorului momentul inceperii efectudrii acelor servicii qi va justifica in scris necesitatea prestdrii
serviciilor respective.

17.2. Achizitorul, prin reprezentanlii sdi, va proceda la efectuarea receptiei serviciilor prestate,
dar numai dupd ce Prestatorul va ingtiinla Achizitorul cu privire la frnalizarea acestuia.

17.3. Serviciile prestate se vor recepliona dupi cum urmeaz5:
a) se accepti factura la platA, pe baza procesului verbal de receptie, intocmit de

reprezentantii Achizitorului, dacd, aqa cum rezulti din respectiwl proces vebal de receplie, serviciile
prestate au fost conform cu termenii contractului ;

b) nu se acceptd la plata factura dacd, aga cum rezultd din respectiwl proces vebal de
recepfie intocmit de reprezentanli ai Achizitorului, serviciile prestate nu sunt conform cu termenii
contractului; in aceastd situalie, Prestatorul va lua toate mdsurile necesare pentru remedierea cu
celeritate a neconformitirilor; dupd remedierea neconformitiiilor semnalate, se va reefectua receplia
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serviciilor prestate, in intregul lor gi nu doar pentru neconformit[1ile semnalate; serviciile prestate sunt
neconforme inclusiv in situalia in care, chiar dacl s-a rezolvat solicitarea Achizitorului, performanla
modulului a fost alteratA negativ sau au fost cauzate nefunclionalitdli ale acestuia;

c) un exemplar din procesul verbal de recep{ie se transmite $i Prestatorului ;

17.4. Prestatorul are dreptul de a emite factura fiscala gi de a incasa sumele cuvenite, conform
prezentului contract, numai urmare a recepiiei, de cdtre reprezentanli ai Achizitorului, a serviciilor
prestate de cetre Prestator gi numai dac[, aga cum rezulti din procesul verbal de receplie, acestea sunt

conforme cu termenii contractului.
17.5. Prevederile art. 17.1.-17.4. se aplicl qi in situaliile in care Prestatorul realizeazl servicii,

in cadrul abonamentului lunar, fhri a primi o solicitare scrisi din partea Achizitorului.

ATt. I8. iNCEPERE, FINALIZARE, iNTARZIERI, SISTARE
18.1. Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor la data precizatd in prezentul

contract.
18.2. (l) Serviciile prestate in baza prezentului contract trebuie finalizat de cdtre Prestator intr-

un interval de timp de cel mult 72 ore fald de momentul solicitlrii acestuia de cdtre Achizitor sau fa![
de momentul in care Prestatorul a inceput prestarea lor (in cazul serviciilor prestabile regulat, in fiecare

lun[). in cazul serviciilor care trebuie prestate ca urnare a unor modificdri legislative, acestea vor fi
finalizate nu mai tdrziu de data intrdrii in vigoare a modificdrilor legislative respective;

(2) in cazul in care :

a) orice motive de intirziere, ce nu se datoreazd Prestatorului, sau

b) alte circumstanJe neobignuite, susceptibile de a surveni, astfel incdt si conduci la
incdlcarea contractului de cdtre Prestator, in afara voinJei acestuia, indreptdtesc Prestatorul si solicite
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestuia, pe(ile vor revizui, de

comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act adilional [a prezentul contract.

18.3. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,

orice intdrziere din pa(ea Prestatorului privind indeplinirea obligaliilor pe care 9i le-a asumat prin

contract d[ dreptul Achizitorului de a solicita penalitdti Prestatorului.

Art. 19. AMENDAMENTE
P[4ile semnatare au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adilional, in cazul aparilrei unor circumstante care lezeazd interesele

legitime ale acestora sau care nu au putut fi prevlzute la data incheierii contractului.

Art.20. FORJA MAJORA
20.1 . Fo4a majori este constatatd de o autoritate competentd.

20.2. Forla majore exonereazd pd4lle contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaz[.
20.3. indeptinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a forlei majore, dar flri a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd(itor pAni la aparilia acesteia.

20.4. Partea contractantd care invocd forla majo[ are obligalia de a notifica celeilalte pdrfi,

imediat gi in mod complet, producerea acesteia $i sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea

limitdrii consecinielor.
20.5. Dacd forla majord aclioneazd sau se estimeazA cA va acliona o perioadi mai mare de 6

luni, fiecare parte va avea dreptul s[ notifice celeilalte pirfi incetarea de plin drept a contractului, flrd
ca vreuna din plrli sd poati pretinde celeilalte daune interese.

Art. 21. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
21.1. Achizitorul $i Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili,

prin tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legdturd

cu indeplinirea contractului.
21.2. Dacd, dupd l5 zite de la inceperea acestor tratative, Achizitorul Si Prestatorul nu reu$esc

sd rezolve in mod amiabil o divergenld contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se solulioneze

de cAtre instanlele judecdtoregti de la sediul Achizitorului.
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Art.22. COMUNICARI
22.1. (l) Orice comunicare intre pd(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si

fie transmisi in scris, prin po$te, cu confirmare de primire.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat, atat in momentul transmiterii, cit gi in

momentul primirii.
22.2. Comunicdrile intre pir{i se pot face qi prin telefon, telegrame, telex, sau e-mail cu

condiJia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

ATI 23. LEGEA APLICABILA CONTRACTT]LUI
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Rominia.
23.2. Prezena contract se completeazd $i se interpreteazi conform prevederilor legilor

aplicabile in Romdnia. Clauzele contractuale sunt obligatorii pentru pe4ile contractante.
23.3. Dacd pe parcursul derulirii contractului apar modificiri legislative ce afecteazd clauzele

contractuale, pdr{ile vor conveni, prin Act Adilional, amendarea acestora. tn orice situalie, prevederile
legale prevaleaz[ clauzelor contractuale.

23.4. Documentele contractuale nu vor fi folosite in alte scopuri decdt cele stabilite prin
contract.

Pd4ile au inleles si incheie astdzi,
cdte unul pentru fiecare parte.

prezentul contract, in doud exemplare,

Achizitor,
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

A MLINICIPIULUI PITE$TI
DIRECTOR EXECUTIV

Prestator,
S.C INDECO SOFT S.R.L,

DIRECTORVANZARI
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