
CONTRACT SUBSECVENT DE SERYICII
nr ?O t2 din 2D-.t 2-' 14 1

Art. l. PREAMBUL
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice. cu modificinle qi completdrile

ulterioare, a llotirdrii 395/2016 pentru aprobarea n-ormelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizi{ie publicS./ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziliile publice, cu modificdrile gi completirile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de servicii,
intre :

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCLq,LA A MUNICIPIULUI PITE$TI, CU SEdiUI iN PitEqti,
strada I.C.Br[tianu, nr.56, telefon 0372030420, fax 0372030421, cod fiscal 27302116, cont
RO03TRE224A685050200109X, deschis la Trezoreria Municipiului Pitegti, reprezentat6 prin
domnuf ' Director Executiv, in calitate de achizitor, pe de o parte,

gi

S.C. INDECO SOFT SRL, cu sediul in Baia Mare, str. Magnoliei nr.5, jud. Maramureq
tel:0262/227843, Fax: 02621219252, numlr de inmatriculare J24129512000, cod fiscal
RO12960504, cont RO87TR824365069XXX002357, deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare,
reprezentatl prin domnu- - Director Yinzdri, in calitate de prestator, pe de altd parte.

Art.?. DEFINIIII
2.1 . In prezentul contract, urmdtoni termeni vor fi interpretali astfel:

a) achizitor $i prestator p5(ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

b) contract subsecvent - contractul semnat intre pi4i, in baza acordului - cadru ;

c) preful contractului - preJul plitibil Prestatorului, de citre Achizitor, pentru
indeplinirea integal6 gi corespunzitoare a tuturor obligaliilor asumate qi derulate prin contractul ;

d) servicii - activitali a ceror prestare fac obiectul prezentului contract ;

e) origine-'- locul unde produsele au fost realizate, fabricate; produsele sunt fabricate
atunci c6nd prin procedeele de prelucrare sau asamblare majord gi esenliali a componentelor se obline
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit de componentele sale, prin caracteristicile sale
de baz6, prin scop, sau prin utilitate; originea produselor qi serviciilor poate fi distincti de
narionalitatea Prestatorului;

f) destina{ie finali - locul unde Prestatorul are obligaJia de a presta serviciile;
g) termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 -

Camera IntemarionalS de Come4 (CIC);
h) for(a majori un eveniment mai presus de controlul pi(ilor, care nu se datoreazd,

gregelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la 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, restricJii ap[rute ca urmare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivl, ci enunfiativ[; pentru a fi considerat fo4d
majord, evenimentul trebuie declarat ca atare de o autoritate centrala sau locali ; nu este considerat

for[d nrajorl un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de executare,

face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din p[r!i;
i) zi-zi calendaristicd ; an - 365 de zile.

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

include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

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

calendaristice, dacd nu se specifici in mod diferit.

Art. 4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Prestatorul se obligi si presteze sen,iciile de asistenld tehnici gi mentenanld pentru

aplicafiile IndecoSoft, respectiv program contabilitate (conline 8 module: Buget, Contabilitate, Dars,



GeStoc, Mifix, Resum, Cassa, Ind4all) 9i aplicalia ASISOC - sistem integrat de asistenld sociald, in
conforrnitate cu propunerea tehnici qi financiari, in perioada conveniti gi in conformitate cu obligaliile
asumate prin prezentul contract.

ATt. 5. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
5.1. O parte contractanti nu are dreptul, fhrd acordul scris al celeilalte pdrfi:

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

b) de a utiliza infomraliile qi documentele oblinute de la cealaltd pafte, sau la care cealaltl
parte ii pen.nite accesul, in perioada de derulare a contractului, in alt scop decdt acela de a-gi indeplini
obligaIiile contractuale.

5.2. Dezvdhirea oricirei informaJii faJd de persoanele implicate in indeplinirea contractului se

va face confidenlial gi se va extinde numai asupra acelor informafii necesare in vederea indeplinirii
contractului.

5.3. (l) O parte contractanti va fi exoneratd de rdspunderea pentru dezv[luirea de informatii
referitoarc la contract daci :

a) informalia era cunoscute pirfii contractante inainte ca ea sI fi fost primitd de la cealalti
parte contractantd ;

b) informalia a fost dezv6luitd dupl ce a fost obtrinut acordul scris al celeilalte pir[i
contractante pentru asemenea dezvdluire ;

c) partea contractantl a fost obligatd in mod legal sd dezv uie informalia.
(2) Oricare dintre pi(ile contractante nu va putea fi exoneratl de rdspunderea pentru

dezvlluirea de informalii referitoare la contract daci informaliile respective au ajuns sA fie cunoscute
de cdtre partea contractuali respectivl ca urmare a derulirii unui contract anterior intre pd4i.

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

fi interpretate conform Legii nr. 18212002 privind proteclia informafiilor clasificate, cu modificdrile gi

completlrile ulterioare, H.G.R. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naiionale de proteclie a
informaiiilor din RomAnia, cu modificirile gi completdrile ulterioare 9i H.G.R. nr. 781i2002 privind
proteclia informaliilor secrete de serviciu, cu modificirile gi completdrile ulterioare. La terminarea
contnctului. acestea vor fi restituite Achizitorului.

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

ProtecJia drepturilor de autor asupra analizei, procedeelor tehnice de realizarc a aplicaliei, interfefei qi
a documentaliei de exploatare a programului, sunt asigurate de prezentul act 9i de Legea drepturilor de
autor qi a drepturilor conexe.

a) Aplica(ii - Reprezintl programele men[ionate la 4.1, impreunl cu documentalia (scrisd,
tipdritd 9i in format electronic) qi cu materialele asociate, indiferent de suportul pe care acestea sunt
livrate ;

b) Licenfierea - aplicalia poate fi utilizati de cdtre Achizitor pe un numir nelimitat de
stajii de lucru qi servere care ii apa4in ;

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

d) Upgrade - Acest document permite inclusiv upgradarea aplicaJiei la noile versiuni, in
cazul in carc acest lucru este stipulat prin contract sau prin acte aditrionale. Upgrade-ul nu este valabil
fEri definerea Liccn]ei de utilizare a aplicaliei, chiar daci versiunea upgradati deline cel puJin aceleaqi
functii qi facililali ca qi apticalia dc bazd.

e) Drepturi de autor pentru produsele conexe - Orice alte produse conexe de care este
nevoie pentm funclionarea apticaliei gi la care se face referire directi sau indirecti in documentalia
aplicaliei esle proprietate a firmelor producitoare 9i se licenliazi conform regulilor de licenliere
impuse de aceste firme care deltn drepturile de proprietate intelectuali. Din aceastd categorie fac parte



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

f) Garanfie si responsabilitifi - Prestatorul nu va putea fi considerat responsabil cu
privire la utilizarea incorectd, de cltre Achizitor, indiferent de context, a formulelor de calcul gi a
rutinelor de intrelinere a acestora ; Achizitorul are posibilitatea $i dreptul sd modifice formulele de
calcul, in funclie de interesele sale gi de cadrul legal in vigoare, cu conditria respecterii documentafiei
de utilizare, documentalie de a cdrei livrare cdtre Achizitor (completi gi la zi) va fi responsabil
Prestatorul ; in cazul in care consider[ necesar, Achizitorul poate solicita Prestatorului modificarea
formulelor sau verificarea lor sintactici.

Art. 7. Preful serviciilor
7.1. PrcAul convenit pentru prestarea serviciilor, plitibil lunar Prestatorului, de cdtre Achizitor,

este contravaloarea abonamentului, in suml de 4250 lei,la care se adaugd 807,5 lei TVA.
7 .2. Prclul contractului este de 51000 lei, la care se adaugi 9690 lei TVA.

Art. 8. DURATA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract este valabil incepind cu 01.01.2019 9i pini la data de 31.12.2019.
8.2. Achizitorul iEi rezervd dreptul de a inceta contractul, adresdnd pentru aceasta Prestatorului

o notificare scrisl cu cel purin 30 zile in avans.

AIIT 9. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
9. I . Documentele contractului sunt:

a) Propunerea fi nanoiari
b) Propunerea tehnicl
c) Caietul de sarcini

Art. 10. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI
10.1. Prestatorul se obligi sf, presteze serviciile la standardele gi/sau performanlele prezsntate

in propunerea tehnicI.
10.2. Prestatorul se oblige si nu transfere, total sau pa(ial, obligaiiile asumate prin prezentul

contract.
10.3. Prestatorul se obligi si despdgubeascd Achizitorul impotriva oriciror:

a) reclama{ii qi ac{iuni in justiJie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuall (brevete, nume, mdrci inregistrate etc), legate de echipamentele, produsele sau in leglturd
cu serviciile achizilionate,

b) daune-interese, costuri, taxc Ai cheltuieli de orice naturd, aferente, cu excepJia situaliei in
care acestea reprezintl consecinla respectdrii caietului de sarcini intocmit de cdtre Achizitor.

10.4. Prestatorul are obligalia si pistreze confidenlialitatea datelor puse la dispozilia sa de cetre
Achizitor 9i si nu permitd nimdnui accesul la aceste date, cu exceplia reprezentanlilor sdi desemnali ca
responsabili pentru buna derulare a contractului. Prestatorul poate fumiza date sau situalii, pe baza
acestor date, numai Achizitorului.

10.5. Prestatorul are obliga{ia sd aduci la cunogtinla Achizitorului existenla situaliilor in care,
eventual, se va constata necesitatea reinstaldrii qi/sau reconfigurdrii serverului/serverelor aplicaliei
qi/sau a celor de comunicalii.

10.6. Prestatorul se obligd si puni la dispozilia Achizitorului specificaJiile tehnice necesare
pentru configurarea eventualelor canale de comunicaJie securizat[ (menliondndu-se, dacd este cazul,
inclusiv lirgimile de bandi necesare acestora), astfel incAt toate funcJiunile aplicaJiei se se poatd

realiza corect qi la performanlele solicitate.
10.7. Prestatorul se obligd si intrelini aplicaliile, din punct de vedere al administrdrii,

inclusiv din punctul de vedere al urmitoarelor operafiuni :

a) realizarca salvdrilor de siguranld (back-up) qi/sau restaurare a bazelor de date, pomind de la
back-up-urile realizate ;

b) gestionarea utilizatorilor qi grupurilor de utilizatori, precum 9i a drepturilor de acces ;

c) crearea de noi formulare Ei rapoarte de utilizat in cadrul aplicaJiei, sau modificarea unora

deja existente;

t,l



10.8. (1) in cazul in care, in vederea elimindrii eventualelor dificultili de exploatare a

aplicafici, Prestatorul indici Achizitorului necesitatea efecruIrii unei intervenJii de la distanli, atunci
Prestatorul va avea obligalia de a indica Achizitorului atat localia de la care urmeazd sd se rcalizeze
conexiunea, c6t qi parametrii necesari pentru realizarea conexiunii la acea locatie.

(2) DacE localia indicatl la ar1. 10.8.(t) diferl de locatia sediului Prestatorului, atunci
Prestatorul are obligalia ca, la momentul finalizdrii intervenliei de la distanid, si aducl acest lucru la
cuno$tinla Achizitorului, moment in care Achizitorul va putea efectua inchiderea acelui canal de
comunicalie.

10.9. Prestatorul are obligatia de a aduce la cuno$tin15 Achizitorului situalia in care nu mai are

capacitatea de prestare a serviciilor care face obiectul prezentului contract.
10. i0. in termen de cel mult'7 zile de la data semndrii contractului, Prestatorul va comunica, in

scris, Achizitorului, numele gi datele de contact ale reprezentanlilor sdi responsabili - din partea

Prcstatorului - cu buna derulare a contractului.

ATt. 1T. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI
t I .1 . Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia Prestatorului orice facilitAli qi/sau informalii pe

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

11.2. Achizitorul se obligi sI asigure Prestatorului accesul la echipamentele 9i spaJiile necesare
pentru prcstarea scrviciilor qi instalarea produselor software, a$a cum este menlionat ca fiind necesar in
propunerea tehnicd.

11.3. In cazul in care existd interpretiri diferite ale Achizitorului $i Prestatorului relativ la
textele legislative, Achizitorul are obligalia de a transmite in scris modul sdu de interpretare 9i
implementare a cerinJelor legislative, caz in care Prestatorul va implementa varianta solicitati de
Achizitor.

I1.4. Achizitorul va pune la dispozilia Prestatorului un canal deschis intre sediul Achizitorului
gi localia specificatd de cdtre Prestator, pentru a se putea asigura interventria prompte de la distantd,
prin Intemet, a Prestatorului, in vederea eliminirii eventualelor dificultiJi de exploatare a modulului.
Daci localia specificatd de citre Prestator, pentru deschiderea canalului de comunicalie, este diferitd de
localia sediului Prestatorului, atunci respectivul canal de comunicatie va putea fi inchis oricAnd de
cihe Achizitor, dup6 un interval de 12 ore de la deschiderea sa, in lipsa unei solicitlri contrare
justificati de cefte Prestator.

11.5. in cazul in care Prestatorul a in$tiinlat Achizitorul de existenta unei situalii care impune
reinstalarea qi/sau reconfigurarea serverelor modulului gi/sau a celor de comunicafii, Achizitorul, de
comun acord cu Prestatorul, vor stabili un interval de timp in care sd se efectueze aceste acliuni.

11.6. SA conltrme sub semndturd, in procesele verbale de recepJie a serviciului, totalitatea
intervenqiilor, precum gi calitatea sau starea prestlrii acestora, atSt din regimul de service, cat $i din
regimul de intervenlie ca urnare a solicitdrii.

11.7. Si nu instrlineze, si nu vdnd[, gi sd protejeze impotriva tentativelor de copiere sau furt
codul pus la dispozilie de Prestator, in mdsura in care este posibil a fi respectate de cdtre Achizitor
aceste cerinle.

11.8. Achizitorul se obtigi si configureze toate canalele de comunica{ie securizatd (inclusiv
ldrgimile de bandh ale acestora), in conformitate cu spccificaliile tehnice care ii sunt transmise de citre
Prestator.

11.9. Achizitorul se obligd sd recepfioneze serviciile prestate de c5tre Prestator, cu condifia ca
aceste servicii si corespundd cerintelor Achizitorului.

11.10. Achizitorul se obligi si pldteasci preful serviciilor prestate de cdtre Prestator gi
acceptate de cdtre Achizitor, in termen de 20 de zile de la primirea facturii.

I 1.1 I . DacI Achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei
convenite la articolul 11.10., Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
Achizitorul ipi onoreazd obligaliile de platA a facturilor, Prestatorul va relua prestarea serviciilor in
termen de maxim I zi de la data onoririi de cdtre Achizitor a pldJilor restante.



ll.l2. Achrzitorul se obligl si nu inilieze, pe durata de valabilitate a prezentului contract, o
noul procedurd de atribuire, atunci cAnd intenlioneazi sd achizilioneze serviciile care fac obiectul
acestuia, cu exceplia cazului in care Prestatorul nu mai are capacitatea de a le presta.

I I . I 3. in termen de cel mult 7 zile de la data semnirii contractului, Achizitorul va comunica, in
scris, Prestatorului, numele gi datele de contact ale reprezentanlilor sIi responsabili - din partea
Achizitorului - ou buna derulare a contractului.

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

stabilitc ?n prezentul contract.
12.2. Prelul contractului este ferm.

ATt. I3. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIRI,A CULPABILA A OBLIGATIILOR
13.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu reu$egte sd-gi indeplineascd

obligaliile asumate in prezentul contract, Prestatorul va putea fi petalizat, pentru fiecare zi de
intArzicrc, cu o sumi echivalent6 cu 0,10% din valoarea cumulatd a serviciilor care nu au putut fi
prestate de catre Prestator irt condiliile contractului, cu incepere din ziua in care Achizitorul a constatat
neindeplinirea obligaJiilor asumate de citre Prestator prin prczentul contract, pdni cAnd Prestatorul igi
va indeplini efectiv obligaliilc ce ii revin. Aceste penalitdli pot fi deduse fie din plilile care cad in
sarcina Achizitorului, fie din garanlia de bund execufie.

8.2. 7n carul in care Achizitorul nu iqi onoreazi obligaliile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite la an. 11.10, atunci acestuia ii revine obligalia de a pldti, ca penalitdli, o
sumi echivalentd cu 0,1 o/o, pe zi de intdrziere, din plata neefectuati pini la data de la care s-a inceput
pcrccpcr( r pcnal iti{ilor.

13.3. La constatarea de cdtre una dintre pa4i a nerespectirii obligaliilor asumate prin prezentul
contract de cltre cealaltl parte, pattea lezatd emite o notificare scrise celeilalte pa4i, cu privire la
obligalia nerespectati qi acordh un terrnen de rezolvare care, de reguld, nu va fi mai mare de 15 zile. in
cazul in care partea in culpl nu reu$e$te sI-9i indeplineascd obligaliile asumate, partea lezatA poate
dec lara contractul r eziliat.

13.4. Nerespectarea in mod culpabil a obligaliilor asumate prin prezentul contract, de cetre una
dintre p5rfi, di dreptul pe4ii lezate de a considera de drept reziliat contractul, cdt gi de a pretinde plata
de despdgubiri gi daune-interese.

13.5. Achizitorul igi rezervl dreptul de a renunla la prezentul contl'act printr-o notificare scrisd
adresatA Prestatorului, fdr6 nici o compensaJie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condilia ca aceastd

anulare sI nu prejudicieze sau sb afecteze dreptul la acliune sau desplgubire pentru Prestator. in acest

caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzetoare pentru paltea din contract
indeplinitd pdnd la data denun{[rii unilaterale a contractului. De asemenea, in cazul in care de faliment,
Prestatorul va fi in continuare obligat ca, la cercrea Achizitorului, sd realizeze cel pu]in exporul
datelor intr-un format comunicat de cetre Achizitor gi, in acest sens, Prestatorul va putea pretinde
Achizitorului (iar acesta din urmi va fi obligat) si ii puni la dispozilie (la sediul Achizitorului) stalii de

lucru prin intermediul cdrora si se poat6 realiza exportul datelor Achizitorului, in formatul solicitat de

citre Achizitor.

Art. 14. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
14.1. Prestatorul are obligaJia de a constitui garanlia de bund execu{ie, in cel mult 5 zile

lucrltoare de la data semnirii contractului.
14.2. Cuantumul garanliei de bund execulie a contractului reprezintd 8 % din prelul total, {Ere

TVA, al contractului qi 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
' competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.

Suma initiala care se depune de catre contl'actant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie

mai nrica de 0,5% din pretul contractului.



14.3. Achizitorul are obligalia de a elibera garanJia de buni execu{ie in cel mult 14 zile de la
data indcplinirii de cdtre.Prestator a obligaliilor asumate prin prezenful contract, dacl nu a ridicat pind
Ia acea dati pretenlii asupra ei.

14.4. Achizitorul are dreptul de a emite preten(ii asupra garantiei de buni executie, oric6nd pe
parcursul indcplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul nu iqi
indeplinegte obligaliile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garanliei dc bund execu[ie, Achizitorul are obligalia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizand
totodatl obligatiile contractuale care nu au fost respectate, rezultatul verificdrilor in baza cirora s-a

ajuns la aceasta concluzie gi acordind un termen de rernediere nu mai mare de 3 zile.
14.5. Garanlia serviciului prestat este distinct[ de garan]ia 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

prolcsionalismul 9i promptitudinca cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu propunerea
tehnici.

(2) Prestatorui sc obligi sd supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele
umane, materialele, instala{iile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie
deflnitivi. cerute de gi pentru prezentul contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora de

c[tre Prestator este prevdzut5 in prezentul conhact sau se poate deduce 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 gi siguranla

serviciului prestat, precum $i pentru procedeele de prestare fiilizate, cu respectarea prevederilor gi a
reglementhrilor legii privind calitatea in acest gen de servicii, precum gi a normelor 9i normativelor in
vigoarc pentru acest gen de servicii.

15.4. De fiecare datd cdnd va fi necesar, Prestatorul va inqtiinla in scris Achizitorul cu privire la
necesitatea achiziliondrii unor componente aditionale (de ex. : software, hardware, g.a.), necesare
funcJionirii aplicatiilor. Prestatorul va justifica, in ingtiinlarea scrisi transmisl Achizitorului,
necesitatea achizilionirii respectivelor produse adilionale. Ulterior, Achizitorul gi Prestatorul vor
stabili de comun acord momentul la care se va face implementarea./instalarea produselor adilionale
indicate. in vederea procuririi acestor produse adilionale de cltre Achizitor, Prestatorul va transmite
Achizitorului toate specificaliile tehnice necesare, precum qi orice alte clarificiri care vor fi solicitate
de citre Achizitor, suplimentar gi ulterior transmiterii, de citre Prestator, a respectivelor specificalii
tehnice.

Arr. 16. ALTE RESPONSABILITATI ALE ACHIZITORULUT
16. I . Achizitorul se obligi sd puni la dispozilia Prestatorului facilitdji giisau informatii pe care

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

Art. 17. VERIFICARE, ACCEPTANTA Sl RECEPTIE
17.1 Solicitdrile de prestdri de servicii se transmit Prestatorului, in scris, de c[tre Achizitor. De

asemenea, in cazul serviciilor prestabile in cadrul abonamentului lunar, dar nesolicitate in prealabil
printr-o notificare scrish transmisf, Prestatorului, de citre Achizitor, Prestatorul va notifica in scris
Achizitorului momentul inceperii efectudrii acelor servicii gi va justifica in scris necesitatea prestArii
sen iciilor respective.

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

17.3. Serviciile prestate se vor recepliona dupd cum urmeazl:
a) se accepti factura la plati, pe baza procesului verbal de receplie, intocmit de

reprezentanlii Achizitolului, dacd, aga cum rezulti din respectivul proces vebal de recepfie, serviciile
prestatc au fost confomr cu termenii contractului ;

b) nu se accepti la platl laotura daci, aga cum rezulti din respectitul proces vebal dc
recepfle intocmit de reprezentanli ai Achizitorului, serviciile prestate nu sunt conform cu termenii
contractului; in aceastd situalie, Prestatorul va lua toate m5surile necesare pentru remedierea cu



celeritate a neconformitililor; dupi remedierea neconformitililor semnalate, se va reefectua receplia
serviciilor prestate, in intregul lor gi nu doar pentru neconformitelilc semnalate; serviciile prestate sunt
neconforme inclusiv in situafia in care, chiar daci s-a rezolvat solicitarea Achizitorului, performanJa
modulului a fbst alteratd negativ sau au fost cauzate nefunclionaliteli alc acestuia;

c) un exemplar din procesul verbal de receplie se transmite $i Prestatorului ;

17.4. Prestatorul are dreptul de a emite factura fiscali gi de a incasa sumele cuvenite, conform
prezentului contraot, numai urmare a recepJiei, de cdtre reprezentanli ai Achizitorului, a serviciilor
prestate de c6tre Prestator gi numai daci, aga cum rezultd din procesul verbal de recepfie, acestea sunt
conforme cu temenii conkactului.

17.5. Prevederile art. 17 .1.-17 .4. se aplicl $i in situaliile in care Prestatorul realizeazl servicii,
in cadrul abonamentului lunar, flri a primi o solicitare scrisd din partea Achizitorului.

Arr. 18. iNCEpERE, FINALIZARE, tNrAnzrEnr, SISTARE
18.1. Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor la data precizald in prezentul

contract.
18.2. (1) Sen,iciile prestate in baza prezentului contract trebuie finalizat de cltre Prestator intr-

un interval de timp de cel mult 72 ore fald de momentul solicitirii acestuia de cltre Achizitor sau fald
de momentul in carc Prestatorul a inceput prestarea lor (in cazul serviciilor prestabile regulat, in fiecare
lund). in cazul serviciilor care trebuie prestate ca u[nare a unor modificiri legislative, acestea vor fi
finalizate nu mai tdrziu de data intrlrii in vigoare a modificlrilor legislative respective;

(2) in cazul in care :

a) orice motive de int6rziere, ce nu se datoreazd Prestatorului, sau
b) alte circumstan{e neobiqnuite, susceptibile de a surveni, astfel incat sd conduc[ la

incdlcarea contractului de citre Prestator, in afara voinrei acestuia, indreptilesc Prestatorul si solicite
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestuia, pe4ile vor revizui, de
comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act adilional la prezentul contract.

18.3. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice intdrziere din partea Prestatorului privind indeplinirea obligaJiilor pe care qi le-a asumat prin
contract di dreptul Achizitorului de a solicita penalitEli Prestatorului.

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

clauzelor contractului, prin act adiJional, in cazul apariliei unor circumstanle care lezeaz| interesele
legitime ale acestora sau care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului.

Art.20. FORTA MAJORA
20.1 . Forfa majori este constatatl de o autoritate competentd.
20.2. Fo1a majora exonereazA parlile contractante de indeplinirea obligaiiilor asumate prin

contract, pe toati perioada in care aceasta aclioneazd.
20.3. Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acfiune a fo4ei majore, dar fird a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pir{ilor pdn[ la aparilia acesteia.
20.4. Partea contractante care invocd fo(a majorl are obligaJia de a notifica celeilalte pirJi,

imediat qi in mod complet, producerea acesteia qi si ia orice mdsuri care ii stau [a dispozilie in vederea
limitdrii consecintrelor.

20.5. Dacd forJa majori aciioneazl sau se estimeazi cI va acliona o perioade mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sI notifice celeilalte pirli incetarea de plin drept a contractului, {ird
ca vreuna din pdrli si poati pretinde celeilalte daune interese.

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

prin tratative directe, orice neinlelegere sau disputi care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legituri
cu indeplinirea contractului.

21.2. Dactr, dupd i5 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul Ei Prestatorul nu rcu$esc

sd rezolve in mod amiabil o divergenfe contractuall, fiecare poatc solicita ca disputa si se solutrioneze

dc cirtre instantete judecitoreqti de la scdiul Achizitorului. _i



Art.22. COMUNICARI
22,1. (l) Orice comunicare intre pe(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sI

fie trarrsrnisi in scris, prin pogt[, cu confirmare de primire.
(2)' Oricc document scris trebuie inregistrat, atdt ?n momentul transmiterii, .c6t gi in

momentul primirii.
22.2. Comunicdrile intre p[(i se pot face gi prin telefon, telegrami, telex, sau e-mail cu

condiJia oonfirmirii in scris a primirii comunic[rii.

ATL 23. LEGEA APLICABILA CONTRACTL'LUI
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.
23.2. Prezenn contract se completeazi gi se interpreteazi conform prevederilor legilor

aplicabile in Romdnia. Clauzele contractuale sunt obligatorii pentru plrlile contractante.
23-3. Dacd pe parcursul derulirii contrachrlui apar modificdri legislative ce afecteazd clauzele

contractuale, p64ile vor conveni, prin Act Adilional, amendarea acestora. in orice situalie, prevederilc
legale prevaleazi clauzelor contractuale.

23.4. Documentele contactuale nu vor fi folosite in alte scopuri decAt cele stabilite prin
contract.

Pdr[ile au inleles sa incheie astizi, prezentuI contract, in doui exernplare,
cdte unul pentru fiecare parte

il.,l.?or3

Achizitor,
DIRECTIA D.E 4SISTENTA SOCIALA

A MUNICTPruLIUI PITE$TI
DIRECToR F YE'-'r h-Ir'fi

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

DIRECTOR VANZARI

----J


