
CoNl'RAC'I' SUBSEC\/ENT DE SERVICII
nr.-.'j3r/din s<. / ct .)c'rJ

A rt. I. PltliAM llUl.
irr tcrlciul t.cgii nr. g8l2ol6 privind achizifiile publice, cu modificirrilc ;;i conrplcrirrilc

ttllcrioitrc, a Iloli-rririr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice dc aplicare a prcvcdcrilor
rclcliloalc la atribuirca contractului de achizilie publicf/ acordului-cadru din Legca nr'. 9li/20 | 6 plivirrd
lchiziliilc pLrblicc, cu rnodificirile Ei conrpletirilc ulterioare, s-a incheiat prezentul contract dc scrvicii,
intre :

DIRECl'lA DE ASISTENTA SOC|nlA A MUNICIPIULUI PITE$TI, cu scrtiLrt in l)itc;;ri.
str. Republicii, nr. I l7B, bloc D5B, parter, telefon 0372030420, fax 0312030421, cod llscal 2T3g2l16,
cont RO03TRE224A685050200109X, deschis la Trezoreria Municipiului Pitegti, reprczcr)lal:1 prin
domnul - Director Executiv, in calitate de achizitor, pe de o parte,

fr

S.C. INDECO SOFT SRL, cu sediul in Baia Mare, str. Magnoliei nr.5, jud, Marrrnurc5
tcl0262i227 843, Fax 02621219252, numir de inmatriculare lz4lz95l2ooo, cod liscul
RO I 2960504, cont RO87TRE24365069XXX002357, deschis la Trezoreria Municipiului ISaia Mnlc,
rcprezentatd prin domnul - Director Vinziri, in calitate de prestator, pc (ic llli l)irlc.

Art.2. DBFINIIII
2.1. ln prezentul contract, urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:

a) achizitor $i prestator - pn(ile contractante, a$a cum sunt acestea numitc in prczentul
contl act :

b) contract subsecvent - contractul semnat intre partl, in baza acordului - cadru ;

c) preful contractului - prelul plAtibil Prestatorului, de cdtre Achrzitor., pcntru
indepliuirea integrali qi corespunzdtoare a tuturor obligaliitor asumate gi derulate prin contractul ;

d) servicii - activiteli a caror prestare fac obiectul prezentului contract ;

e) origine - locul unde produsele au lbst realizate, fabricate; produsele sunt fabricate
attttrci cdnd prin procedeele de prelucrare sau asamblare majord qi esenliall a componentelor se obline
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit de componentele sale, prin caracteristicile sale
clc btza, prin scop, sau prin utilitate; originea produselor gi serviciilor poate fi rlistincti dc
nat! ona I itirtea Prestatorul ui ;

f) destinafie linaltr - locul unde Prestatorul are obligatia de a presta serviciile;
g) termenii comcrcinli de livrare vor fi interpretali confonr INCOTERMS 2000 -

(lan'rcra Intcnlationali dc Comcrl (CIC);
h) lbrla nrajorli urt cvcnintcnt rnai plesus de controlul pa(ilor, care nu se datorezrzi

tlcSclri sau vinei acestora, cill'e nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face
irnposibili executarea $i. rcspcctiv. indeplinirea contractului ;sunt considerate asemenea evenimente:
rirzbouie, revolulii, inccndii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii aperute ca urrnare a

rrnei carantine, enibargou, cnunlerarea nefiind exhaustivl, ci enunliative; pcntru a fi consrderat fo4i
rrajord, cvenirncntul trcbtric deolarat ca atarc dc o autoritate centrald sau locald; nu este considerat
iirrlir malori un evcninrcr.rt ascrr.rcuca celor de mai sus care, fird a crea o imposibilitate de executare,

t'uce extrenr de costisi(oare cxccutarea obligaliilor uneia din pA(i;
i) zi - zi calcndalistjcit ; an - 365 de zile.

Art.3. INTERPREI'ARE
3.1. in prezentul contl'act, cu cxceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

include forma de plural 5i vicc versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. i1 prezentul contract, termenul ,,2i" sau,,zile" sau orice referire la zile reprezintd zile

calendaristicc. dacf, nu sc spccificlt in mod dil'errt.

Art. 4. OBIEC'I'UL CONTRACTULUI
4. l. prestatorul sc obligi sA presteze serviciile de asisten![ tehnici qi mentenantd pentru

aplrcalirlc lntlecoSoli. respcctiv program contabilitate (conline 8 module: Buget, contabilitate, Dars,
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GeStoc, Mifix, Resum, Cassa, Ind4all) qi aplicalia ASISOC sistem integrat de asistenld sociali, in
conformitate cu propunerea tehnica gi financiari, in perioada conveniti gi in confomritatc cu obligaliilc
asumatc prin prezentul contract.

ATt. 5. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
5.1. O parte contractante nu are dreptul, fEri acordul scris al cclerlalte pl4i:

a) de a face cunoscut contractul - sau orice prevedere a accstuia unei te4e pe4i, in afara
acelor persoane implicate in indeplinirea contractului ,

b) de a utiliza informaliile gi documentele oblinute de la cealalta parte, sau la care ccalaltd
parte ii permite accesul, in perioada de derulare a contractului, in alt scop decit acela de a-qi indeplini
obligaliile contractuale.

5.2. Dezvlluirea oricdrei informatii fale de persoanele implicate in indeplinirea contractului se

va face confiden{ial gi se va extinde numai asupra acelor informalii necesare in vederea indeplinirii
contractului.

5.3. (l) O parte contractantd va fi exoneratd de rispunderea pentru dezvdluirea de informalii
rcferitoare la conkact dace :

a) informalia era cunoscute pe4ii contractante inainte ca ea si fi fost primiti de la cealalti
parte contractantd ;

b) informaJia a fost dezviluitd dupd ce a fost oblinut acordul scris al celcilalte pa(i
contractante pentru asemenea dezviluire ;

c) partea contractante a fost obligati in mod legal sd dezvdluie informalia.
(2) Oricare dintre pe4ile contractante nu va putea fi exoneratd de rispunderca pentru

dezviluirea de informalii referitoare la contract dacl informaliile respective au ajuns sd fie cunoscute

de cetre partea contractualI respectiva ca urmare a derul6rii unui contract anterior intre perti.

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

fi intcmrctatc conform Lcgii nr. 18212002 privind protcclia infornratrilor clasificatc, cu nrodificrililc qi

complctlrilc ultcrioarc, H.G.R. nr. 58512002 pcntru aprobarea Standardclor nalionalc dc protcclic t
infornraliilor din Rom6nia, cu modificlrile Ei completirile ulterioarc Si Il.G.ll. nr. 78 l/2002 privind
proteclia informaJiilor secrete de serviciu, cu modificirile qi complethrilc ulterioare. La tcrntinarca

contractului, acestea vor fi restituite Achizitorului.
6.2. Drepturi de proprietate intelectuale ale Prestatorului
Aplicaliile IndecoSoft sunt produse ale Prestatorului (numit in continuare, pe scurt, INDECO).

Protecfia drepturilor de autor asupra analizei, procedeelor tehnice de realiz,are a aplica(iei, interfe{ei gi

a documentaliei de exploatare a programului, sunt asigurate de prezentul act 9r de Legca drepturilor de

autor gi a drepturilor conexe.
a) Aplicafii - Reprezintd programele mentrionate la 4.1, impreuni cu documentalra (scrisd,

tipdritd gi in format electronic) $i cu materialele asociate, indiferent de suportul pe care acestea sunt
livrate ;

b) Licenfierea - aplicalia poate fi utilizati de citre Achizitor pe un numir nelimitat dc
stalii de lucru qi 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 relea gi
accesarea sa prin relea, sau prin procedun de remote acces simultan pentru mai mult de un utrlizator;

d) Upgrade - Acest document permite inclusiv upgradarea aplicaliei la noile versruni, in
cazul in care acest lucru este stipulat prin contract sau prin acte adilionale. Upgrade-ul nu este valabil
fErd delinerea Licenlei de utilizare a aplicaliei, chiar dacd versiunea upgradate deline cel pufin aceleagi
functii 9i facilitdti ca gi aplicaJia de bazd.

e) Drepturi de autor pentru produsele conexe - Orice alte produse conexe de care este
nevoie pentru funclionarea aplicaliei 9i la care se face referire directd sau inclirecti in documentalia
aplicaJiei este proprietate a llnnelor producdtoare qi se licen{iazi conform regulilor de licenJiere
irnpuse de aceste firme care deJin drepturile de proprietate intelectuali. Din aceasG categorie fac parte
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(dar nu in mod exclusiv), Sistemul de operare Microsoft Windows, Serverul de bazc dc date Microsofi
SQL Server, driverele pentru imprimante, protocoalele de comunicalie, etc.

f) Garantie si responsabilitefi - Prestatorul nu va putea fi considerat responsabil cu
privire la utilizarea incorectd, de cetre Achizitor, indiferent de context, a formulelor de calcul gi a
rutinelor de intrelinere a acestora; Achizitorul are posibilitatea 9i dreptul si modifice formulele de

calcul, in funclie de interesele sale qi de cadrul legal in vigoare, cu conditia respectdrii documentaliei
de utilizare, documentalie de a cirei livrare citre Achizitor (completd 9i la zi) va fi responsabil
Prestatorul ; in cazul in care considerd necesar, Achizitorul poate solicita Prestatorului modificarea
formulelor sau verificarea lor sintacticd.

Art. 7. Preful serviciilor
7.1. Pretul convenit pentru prestarea serviciilor, plitibil lunar Prestatorului, de citre Achizitor,

este contravaloarea abonamentului, in suml de 425O lei,la care se adaugd 807,5 lei TVA.
7.2. Prelul contractului este de 51000 lei, la care se adaugi 9690 lei TVA.

Art. 8. DURATA CONTRACTULUI
8.I. Prezentul contract este valabil incepdnd cu 01.01.2020 9i pdnd la data de 31.12.2020.
8.2. Achizitorul igi rezervi dreptul de a inceta contracful, adresdnd pentru aceasta Prestatorului

o notificare scris6 cu cel pulin 30 zile in avans.

ART 9. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
9. l. Documentele contractului sunt:

a) Propunerea fi nanciard
b) Propunerea tehnicd
c) Caietul dc sarcini

Art. 10. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI
10.l. Prestatorul se obligd se presteze serviciile la standardele gi/sau performanlele prezentate

in proplrnerea fehnici.
10.2. Prestatorul se obligd sa nu transfere, total sau pa4ial, obtigaliile asumate prin prezentul

contract.
10.3. Prestatorul se obligd sA despagubeascd Achizitorul impotriva oricdror:

a) reclarnalii gi acliuni in justilie, ce rezultl din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuali (brevete, nume, mirci inregistrate etc), legate de echipamentele, produsele sau in legiturd
cu serviciile achizilionate,

b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturA, aferente, cu exceplia situaliei in
care acestea reprezinth consecin!a respectlrii caietului de sarcini intocmit de cltre Achizitor.

10.4. Prestatorul are obliga[ia s[ pestrcze confidenlialitatea datelor puse la dispozilia sa de ctrtre

Achizitor gi sd nu permitl nimlnui accesul la aceste date, cu excepiia reprezentanlilor sli desemnali ca

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

acestor date, numai Achizitorului.
10.5. Prestatorul arc obligalia se aducd la cunogtinla Achizitorului existenla situaliilor in care,

cventual, se va constata nccesitatea rcinstalhrii gi/sau reconfiguririi serverului/serverelor aplicaliei
gi/sau a celor dc con.runicalit.

10.6. Prestatorul sc obligtr sd pund la dispozilia Achizitorului specificaJiile tehnice necesare
pentru configurarca cventualelor canale de comunicalie securizatd (menlionindu-se, dacd este cazul,

inclusiv ldrgimile de bandd necesare acestora), astfel incat toate funcliunile aplicaliei si se poatd

realiza corect gi la performanlele solicitatc.
10.7. Prestatorul se oblige str intre{ini aplicaliile, din punct de vedere al administrdrii,

inclusiv din punctul de vedere al urmdtoarelor operaliuni :

a) realizarea salvirilor de siguranli (back-up) qi/sau restaurarea bazelor de date, pomind de la

back-up-urile realizate ;

b) gcstionarea utilizatorilor qi grupurilor de utilizatori, precum 9i 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. (l) in cazul in care, in vederea elirninirii cventualclol dillcultlli dc cxploatalc a

aplicaliei, Prestatorul indici Achizitorului necesitatea efectuarii unei intcrvenlir de la distalrll. atr.rnci

Prestatorul va avea obligalla de a indica Achizitorului atat localia de la care unneazd si se realizeze

conexiunea, cAt qi parametrii necesari pentnr realizarea conexiunii la acea locaiie.

Q) Dace localia indicati la art. 10.8.(l) diferi de localia sediului Prestatorului, atur.rci

Prestatorul are obligalia ca, la momentul finalizirii intervenliei de la distanld, sd aducd acest lucru la

cuno$tinla Achizitorului, moment in care Achizitorul va putea efectua inchiderea acelui canal dc

comunica(ie.
10.9. Prestatorul are obligatia de a aduce la cunogtinla Achizitorului situatia in care nu IIal arc

capacitatea de prestare a serviciilor care face obiectuI 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 parlea

Prestatorului - cu buna derulare a contractului.

ATt. I1. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI
11.1. Achizitorul se obligl si puni la dispozilia Prestatorului orice facilitdli gi/sau informa(ii pe

care acesta le-a solicitat in propunerea tehnicd qi pe care le consideri necesare pentru indepllnirea

contractului.
1 1.2. Achizitorul se obligi sd asigure Prestatorului accesul la echipamentele 9i spa(iile necesare

pentru prestarea serviciilor gi instalarea produselor software, a$a cum este menlionat ca fiind necesar in

propunerea tehnici.
11.3. in cazul in care existi interpret6ri diferite ale Achizitorului 9i Prestatorului relativ la

textele legislative, Achizitorul are obliga{ia de a transmite in scris modul siu de interpretare qi

implemeniare a cerinlelor legislative, caz in care Prestatorul va implementa varianta solicitati de

Achizitor.
11.4. Achizitorul va pune la dispoziJia Prestatorului un canal deschis intre sediul Achizitorului

$i locajia specificatl de cltre Prestator, pentru a se putea asigura intcrvenlia promptd de la distan[e'

prin tnicrnct, a Prcsratorului, in vederca climin[rii cvcntualclor dificult{li dc exploatarc a modulului.

bac[ locrlia specificatd de ctrtre Prestator, pentru deschidetea canalului dc conrunicalic, estc dil'crit6 de

localia sediului Prestatorului, atunci respectivul canal de comunicalie va putca fi lnchis oricand dc

catre Achizitor, dup6 un interval de 12 ore de la deschiderea sa, in lipsa unei solicitari contrare

iustificatl de cdtre Prestator.

I1.5. in cazul in care Prestatoru[ a in$tiintat Achizitorul de existenla unei situalri care ln]pullc

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 s[ se efectueze aceste acliuni.

11.6. Se confirme sub semnlturi, in procesele verbale de receptie a serviciului, totalitatea

interventiilor, precum gi calitatea sau starea prestarii acestora, atat din regimul de service, cAt 9i din

regimul de intervenlie ca urrnare a solicitirii.
11.7. Se nu instraineze, si nu v6nd6, gi si protejeze impotriva tentativelor de copiere sau furt

codul pus la dispozilie de Prestator, in mlsura in care este posibil a fi respectate de cltre Achizitor

aceste cerinle.
11.8. Achizitorul se obtigd sd configureze toate canalele de comunrcalie securizati (inclusiv

ldrgimile de band[ ale acestora), in conformitate cu specificaliile tehnice care ii sunt transmise de cdtre

Prestator.
I1.9. Achizitorut se obligd si recepfioneze serviciile prestate de catre Prestator, cu condilia ca

aceste servicii sI corespundl cerinlelor Achizitorului.
11.10. Achizitorul se obligi sd pldteasci pretul serviciilor prestate de cf,tre Prestator Si

acceptate de citre Achizitor, in termen de 20 de zile de la primirea facturii.

11.11. Daci Achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadci

convenite la articolul 11.10., Prestatorul are dreptuI de a sista prestarea serviciilor. lmediat ce

Achizitorut iqi onoreazd obligatiile de plati a facturilor, Prestatorul va relua prestarea serviciilor in

termen de maxim 1 zi de la data onoririi de cdtre Achizitor a pldiilor restante.
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ll.l2. Achizitorul se obligl sI nu iniJieze, pe durata de valabilitate a prezentului contract, o

noul proceduri cle atribuire, atunci c6nd rntenlioneazd sd achizilioneze serviciile care fac obiectul
lccstuia. cu excep(ia cazului in care Prestatorul nu mai are capacitatea de a le presta.

I 1.13. in temlen de cel mult 7 z|\e de la data semnirii contractului, Achizitorul va comunica, in
scris, Prestatorului, numele gi datele de contact ale reprezentanlilor sii responsabili - din partea

Achizitorului - cu buna derulare a contractului.

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

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

ATt. I3. SANCfIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR
13.1. in cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu reu$e$te si-gi indeplineascd

obligaqiilc aslrmatc in prezentul oontract, Prestatorul va putea fi penalizat, pentru fiecare zi de

intdrzicre, cu o suma echivalentd cu 0,1% din valoarea cumulata a servicirlor care nu au putut fi
prestate de citre Prestator in condiliile contractului, cu incepere din ziua in care Achizitorul a constatat
neindeplinrrea obligalrilor asumate de citre Prestator prin prezentul contract, pdnd cdnd Prestatorul igi
va indeplini efectiv obligaliile ce ii revin. Aceste penalitili pot fi deduse fie din pldlile care cad in
sarcrna Achizitorulur, fie din garanlia de bunl execulie.

13,2. In cazul in care Achizitorul nu igi onoreazi obligaliile in termen de 30 de zile dc Ia

cxpirarea perioadei convenite la art. I 1.10, atunci acestuia ii revine obligafia de a pl6ti, ca penalit6!i, o
sunri echivalerrtd cu 0,1 o/u, pe zi de intirziere, din plata neefectuatd pini Ia data de la care s-a inceput
perceperea penalitatilor.

13.3. La constatarea de citre una dintre pe(i a nerespectarii obligaJiilor asumate prin prezentul
contract de cdtre cealalti parte, partea lezate emite o notificare scris[ celeilalte pe4i, cu privire la
obliga{ia nerespectate gi acordi un termen de rezolvare care, de reguld, nu va fi mai mare de l5 zile. in
cazul in care partea in culpd nu reuseste si-qi indeplineascl obligaliile aqum4te, partea lezatd.poate
declara contractul rezrliat.

13.4. Nerespectarea in mod culpabil a obliga{iilor asumate prin prezentul contract, de citre una
dintre pa4i, dd dreprul p6(ii lezate de a considera de drept reziliat contractul, cAt 9i de a pretinde plata
de desplgubiri gi daune-interese.

13.5. Achizrtorul igi rezerv[ dreptul de a renunla la prezentul contract printr-o notificare scrisd
adresatd Prestatorului, fird nici o compensa(ie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condilia ca aceaste
anularc si nu prcjudiciczc sau sI afectczc dreptul la ac(iunc sau desplgubire pentru Prcstator. ln acest
caz, Prcstatorul are drcptul de a pretinde numai plata corespunzetoare pentru partea din contract
irrdeplinitd pdni la data dcnunlIrii unilaterale a contractului. De asemenea, in cazul in care dI faliment,
Prcstatorul va fi in continuare obligat ca, la cererea Achizitorului, str realizeze cel pulin expofful
datclor intrun folnrat comunicat de cetre Achizitor $i, in acest sens, Prestatorul va putea pretinde
Achizitorului (iar acesta din urmd va fi obligat) sI ii puni la dispozilie (la sediul Achizitorului) staJii de
lucru prin intem.rediul c[rora sd se poatA realiza exportul datelor Achizitorului, in formatul solicitat de
cdtre Achizitor.

ATt. I4. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
14.L Prestatorul are obligalia de a constitui garanlia de buni execuJie, in cel mult 5 zile

lucrirtlare cle la data semndrii contractului.
14.2. Cuanturnul garanliei de bund execuJie a contractului reprezinti 8 % din preful total, Iere

'fVA. al contractului gi se va constitui prin retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare.
Prestatorul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
col.ltpetent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.
Suma initiala care se depune de catle contractant in contul dc disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie
lnai miczr de 0,5% din pretul contractului.
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14.3. Achizitorul are obliga{ia de a elibera garanlia de bund execulie in cel mult l4 zile de la

data indeplinirii de citre Prestator a obligaliilor asumate prin prezentul contract. dacd nu a ridicat p6ni

la acea dati prcten(ii asupra ei.

14.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanliei de buni execulie, oricAnd pe

parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul nu igi

indeptinegtc obligaliile asumate prin prezentuI contract. Anterror emiterii unei pretenIii asupra

gur"n1i"i de bund execulie, Achizitorul are obligalia de a notifica acest lucru Prestatorului, prccizAnd

totodate obligaliile contractuale care nu au fost respectate, rezultatul verificdrilor in baza catora s-a

ajuns la aceasti concluzie gi acordind un termen de remediere nu mai mare de 3 zile'

14.5. Garanlia serviciului prestat este distinctA de garanlia de buni execulie a contractului.

ATt. 15. ALTE RESPONSABILITATI ALE PRESTATORULUI
15.1. (l) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevezute in prezentul contract, cu

profesionalismul gi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu propunerea

tehnic[.
(2) Prestatorul se oblige sd supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resurscle

umane, materialele, instataJiile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie

definitivd, cerute de $i pentru prezentul contract, in misura in care necesitatea asiguririi acestora de

cetre Prestator este prevdzutd in prezentul contract sau se poate deducc in mod rezonabil din contract.

15.2. prestatorul este pe deplin responsabil pentru execulia serviciilor in conformitate cu

prevederile contractului.
15.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea Ei siguranla

serviciului prestat, precum $i pentru procedeele de prestare utilizate, cu respectarea prevederilor 9i a

reglementiiilor legii privind calitatea in acest gen de servicii, precum qi a normelor 9i nomrativelor in

vigoare pentru acest gen de servicii.- 
iS.a. De fiecare datd cind va fi necesar, Prestatorul va in$tiinla in scris Achrzitorul cu privire la

necesitatea achizilionerii unor componente adi{ionale (de ex : software, hardware, 5 a.), necesarc

funclionlrii 0plicoliilor, Prcstatorul va justifica, in ingtiinlarea scris6 transmisA Achizitorului.

nccc;itatca achizilionlrii respoctivelor produse adilionale. Ulterior, Achizitorul Ei Prestatorul vor

stabili dc comun acord momentul la care se va face implementarea/instalarea produselor adilionalc

indicate. in vederea procurarii acestor produse adilionale de citre Achizitor, Prestatorul va transmite

Achizitorului toate specificaliile tehnice necesare, precum 5i orice alte clarifichri care vor fi solicitate

de c6tre Achizitor, suplimentar 9i ulterior transmiterii, de citre Prestator, a respectivelor spcciticalii

tehnice.

ATt. I6. ALTE RESPONSABILITATI ALE ACHIZITORULUI
16.1. Achizitorul se oblig[ sd puni la dispozilia Prestatorului facilit6li gi/sau informalir pe care

acesta le-a solicitat in propunerea tehnici qi pe care Prestatorul le considerd necesare indeplinirii

contractului.

ATt. I7. VERIFICARE, ACCEPTANTA $I RECEPTIE
l7.l Soliciterile 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 scrisi transmisi Prestatorului, de citre Achizitor, Prestatorul va notifica in scris

Achizitorului momentul inceperii efectulrii acelor servicii qi va justifica in scris necesitatea prestirii

serviciilor respective.
17.2. Achizitorul, prin reprezentantii sAi, va proceda la efectuarea recepltei serviciilor prestate,

dar numai dupe ce Prestatorul va in$tiinla Achizitorul cu privire [a finalizarea acestuia.

17.3. Serviciile prestate se vor recepJiona dupd cum urmeazd:

a) se accepti factura la platd, pe baza procesului verbal de receplie, intocmit de

reprezentanlii Achizitorului, daci, aga cum rezulti din respectivul proces vebal de receplie, serviciile
prestate au fost conform cu termenii contractului ;

b) nu se accepti la plati factura daci, aqa cum rezulti din respectivul proces vebal de

receplie intocmit de reprezentanli ai Achizitorului, serviciile prestate nu sunt conform cu termerlii

contractului, in aceasti situalie, Prestatorul va lua toate rnesurile necesare pentru renredierea cu
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cclcritate a neconfonnitati lor: dupi remedierea neconformitililor semnalate, sc va rcel'ectua receplia

serviciilor prestate, in intregul lor gi nu doar pentru neconformitilile semnalate; servrciile prestate sunt

nec6nfome inclusiv in situaJia in care, chiar dacl s-a rezolvat solicitarea Achizitorului, performan{a

modulului a tbst alterate negativ sau au fost cauzate nefunclionaliteli ale acestuia;

c) un exernplar din procesul verbal de recepfie se transmite $i Prestatorului ;

17.4. Prestatorul are dreptul de a emite factura fiscali gi de a incasa sumele cuvenite, conform
prezenrului contract, numai urmare a receptiei, de cdtre reprezentanli ai Achizitorutui, a serviciilor
prestate de cetre Prestator gi numar dacd, aga cum rezulti drn procesul verbal de receplie, acestea sunt

conforme cu termcnii contractului.
17.5- Prevederile art. 11 .1.-17.4. se aplici gi in situaliile in care Prestatorul realizeazi servicii,

in cadrul abonarnentului lunar, flrd a primi o solicitare scrisb din partea Achizitorului.

ATt. I8. iNCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE
18.1. Prestatorul are obliga{ia de a incepe prestarea serviciilor la data precizatl in prezentul

contract.
18.2. (l) Servicirle prestate in baza prezentului contract trebuie finalizat dc cltre Prestator intr-

un interval de timp de cel mult 72 ore fald de momentul soticitdrii acestuia de citre Achizitor sau fali
tle momentul in care Prestatorul a inceput prestarea lor (in cazul serviciilor prestabile regulat, in fiecare

Iund). in cazul serviciilor care trebuie prestate ca urrnare a unor modificdri leglslative, acestea vor fi
Ilnalizate nu rnai t6rziu de data intrerii in vigoare a modificirilor legislative respective;

(2) in cazul in care :

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

b) alte circumstanJe neobignuite, susceptibile de a suweni, astfel incAt sd conduci la

incllcarea contractului de cdtre Prestator, in afara voinJei acestuia, indreptd]esc Prestatorul si solicite
prelr-rngirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestuia, p64ile vor revizui, de

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

18.3. in atara cazului in care Achizrtorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,

orice intirziere din partea Pre-statorulr-li privind indeplinirea obligajiilor pe care 9i le-a asumat prin

contract di dreptul Achizitorului de a solicita penalitdli Prestatorului.

Art. 19. AMENDAMENTE
19.1. Pe(ile semnatare au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adilional, in cazul aparilier unor circumstanle care lezeazd interesele

lcgitrmc ale acestora sau care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului.

Art.20. FORfA MAJOR,{
20.l. Fo4a rnajord este constatate de o autoritate competenta.
20.2. For\a majorl exonereaza pa4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin

contract, pe toatA perioada in care aceasta ac!ioneaz6.

20.3. indeplinirea contractulur va fi suspendatl in perioada de ac{iune a fo4ei majore, dar fEri a
prejudicia drcpturile ce li se cuveneau pnrlilor pene la aparilra acesteia.

20.4. Partea contractantd care invocd lb(a nu;ora are obligalia de a notifica celeilalte pA4i,

irnecliat 9i in nrod corrplet, producerea accsteia gi se ia orice mAsuri care ii stau la dispozilie in vederea

lirnitirii consecinlelor.
20.5. Dacd forJa majord actioneazi sau se estimeazd cd va acliona o perioad6 mai mare de 6

lunr, fiecare pafte va avea dreptul si notifice celeilalte pe4i incetarea de plin drept a contractului, IAre

ca vreuna din pn(i sA poata pretinde celcilalte daune interese.

Art. 21. SOLU|IONAREA LITIGIILOR
21.1. Achizitorul $i Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,

prin tratative directc, orice neinlelegere saf disputd care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legituri
cu indeplinirca contractului.

21.2. Dacir, dupa l5 zile de la inccperea acestor tratative, Achizitorul $i Prestatorul nu reu$esc

sa rezolve in mod amiabil o divergenli contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sd se solulion^eze

de catre instantele judecitoreqti de la sediul Achizitorului.
1



Art.22. COMUNICARI
22.1. (l) Orice comunicare intre pa4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract. tr.ebuic sa

fie transmisd in scris. prrn pogte, cu confirmare de primire.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat, atat in momentul transmiterir, cAt q;r in

momentul primirii.
22.2. Comtnicitrile intre pe4i se pot face 9i prin telefon, telegramd, telex, sau e-rnail cu

condilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

ATt 23. LEGEA APLICABILA CONTRACTULL]I
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.
23.2. Prezentt contract se completeazd gi se interpreteazd confomr prevederilor legilor

aplicabile in Rominia. clauzele contractuale sunt obligatorii pentru parfile contractante.
23.3. Dacd pe parcursul derulirii contractului apar modificiri legislative ce afecteazi, clauzele

contractuale, p6(ile vor conveni, prin Act Adilional, amendarea acestora. in orice situalie, prcvederilc
legale prevaleazi clauzelor contractuale.

23.4. Documentele contractuale nu vor fi folosite in alte scopuri dccAt cele stabilrtc pnn
contract.

Pi4ile au inleles si incheie astdzi,
cite unul pentru fiecare parte.

prezentul contract. in dou:r cxcntplalc,

DIREC StrE SOCIALA
STI

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

DTRECTOR vax**nrIUI


