
Contract dc servicii
nr. it q.+ data )6."aQ-74i

Arl-t. Pirf ilc conlraclante
irr tenreiul OUG nr.34l2006 privind atribuirea contractelor de achizilie publici, a cotltractelor de

concesiune de lucriri publice 9i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile qi completirile
rulterioare, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPITJLUI PITE$TI, CU SEdiUI iN PitEiti, STT. I.C.

Britianu, nr.56, telefon/fax 0372030420, cod fiscal 27302116. cont RO48TRE224A685050200130X, deschis

la'll'ezoreria Municipiului Pitegti, reprezentata prin domnul - Director Exccu(iv, irr calitate dc

achizilor pe de o parle

sI

SC ITEAL ELECTTTONICS COMPANY S.R.L. cu sediul in Pitesti, str. Gheorghe $incai, nr.28, tclcfon:
0348445932, 0144341009, numir Registrul Come4ului J0319lll1966, cul Ro 8898514, cont

RO73TREZ04650 69XXX002442, deschis la Trezoreria Municipiului Pite$ti, reprezentati prin domnul
ing, - Director, in calitate de prestator, pe de alta parte.

Art.2. Definilii
2.1. ln prezentu I contract unnetorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. conlrod - reprezinta prezentul contract gi anexa la acesta.

l>. achilitor si presralo/ - pertile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - prelul pletibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirca
integrali gi corespunzltoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d. servicii - activitdli a cAror prestare fac obiect al contractului;
e. forp majord - un eveniment mai presus de controlul p5(ilor, care nu se datoreazS gregelii sau vinci acestora,

care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibili executarea qi, respectiv,

indeplinirea contractului; sunt cdnsiderate asemenea evenimente: rizboaie, revolulii, incendii, inundaJii sau

olice alte catastrofe naturale, restrictii aperute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiiud
exhaustivi ci enunciativd. Nu este considerat forle majorA un eveniment asemenea celor de mai sus care, 17ri a

crea o irnposibilitate de executare, face extrem de coslisitoare executarea obligaliilor uneia din pdrli;
f. zi - zi calendaristici; ar - 365 de zile.

Art.3. Interprclarc
3.1. in prezentul conlract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include lorma de

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

3.2. Tennenul "zi"sau "zilc" sau orice referire Ia zile reprezinld zile calendaristice dacb nu se specifici in rnod

diferit.
CIouze obligotorii

A11.4. Obiectul contraclului
4,I. Prestatorul se obligd sd asigure service-ul qi funcfionalitatea sistemelor de detecJie 9i semnalizare la efiac1ic,

montate la punctele de lucru ale Achizitorului amplasate astfel:

- Corpul B al Primdriei Municipiului Piteqti;
- Centrul de Reabilitare a Persoanelor cu DizabilitAfi - "$anse pentru toli" - str.Henri Coarrdi, nr.4;

- "Adapostul de Urgenli pe timp de noapte", situat in B-dul N.Bblcescu,PT 204;
- Adipostul pe timp de noapte ,,Speranla", situat in cartierul Gdvana Ill, bl.M5a, parter,

in perioada convenitd qi in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract.

Ari.4.2. AchizitorLrl sc obligi si pliteascd prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile prcstatc

Art.5. l'reful conlractului
5.1. - Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil.prestatorului de cltre achizitor, este dc 4928 lei

ftra TVA (154 lei/luni/sistem x 4 sisteme x 8 luni), la care se adaugd 985,6 Iei TVA'

Art.6. Durata contraclului
6.1. - Prezentul contracl illtrh in vigoare la data de 01.05.2016.
(r.2. - I)rezentul conlr.acr itrccteazd sd producd efectc la data de 11.12.2016, in coodiliile in cate achizitorttl uu

optcaz:i pentru preltrngirca.accstlia prin lct adilional 
I



Art.7. Exccutarca conlraclului
7.1 - Exccutarca contractului incepe de la data de 01.05.2016

Art.8. Documcntclc contractului
8.1. - Documentele contractului surt

- ofena tehnicd qi financiard.

Art.9. Obliga!iile principale alc prestalorului
9.I. - Preslatonrl se obligi :

a) si verifice lunar sau la solicitarea achizitorului sistemelc de deteclie qi semnalizare la efrac{ie gi

sd infolnreze achizitorul asupra problemelor constatate $i a posibilitalilor de rezolvare a accstora, 9i

anume:
- verificareaprinderii pi(iiactive;
- verificare arrnare/dezarmare sistem:
- verificare buton de panici;
- r,erificare comunicalie cu dispeceratul;
- verificare acumulalor back-Ltp;

b) si pistreze confidenlialitatea informaJiilor referitoare la sistemele instalate $i avute in intrelinere;
c) si intervind in termen de l2 ore de la solicitarea achizitorului, in vederea constatarii qi remedierii

oricdror problenre cu privire la funclionarea sisternelor;
d) si aduca la cunoptinJd achizitorului momentul finalizirii rcrnedieriideficienlelor;
e) se emita factura cetre achizitor dupi conrpletarea 'lurnalului sistemului de alarmare" in

conformitate cu Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 9i proteclia
persoanelor 9i a HGR nr.3}l l20l2 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi proteclia persoanelor.

9.2. - Manopera aferenti prestdrii serviciilor care fac obiectul prezentului contract, inclusiv manopera penlrrr

inlocuirea unor eventuale componente care nu mai corespund din punct de vedere al parametrilor tehnici 5i
funcfionali, este inclusd in preful contractului.
9.3. -.ln vederea inlocuirii componentelor defecte sau a celor care nu mai corespund din punctul de vedere al
parametrilor tehnici qi funcfionali, prestatorul va informa achizitorul cu privire la caracteristicile tehnice
necesare ale componentelor de schimb, astfel incit achizitorul sA poati organiza achizilionarea acestora.

9.3. - Prestatorul se obligi si despigubeasci achizitorul impotriva oriciror:
a) rcclamalii gi acliuni in justilie, ce rczultd din incilcarca unor drcpturi de proprietate intelectuali (brcvctc,

nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatriile sau utilajelc lolositc
pentru sau in legatura cu serviciile achizilionate, qi

b) daune-intcrese, costuri, taxe Si cheltuieli de orice natur6, aferente, care rezult[ din ncrcspcctarea
clauzelor contractuale-

Art.10. Obliga!iilc principalc ale achizilorului
10.1. - Achizitorul se obligi sA pliteascA preful convenit in prezentul contract pentru serviciile prcstate, in
termen de 20 zile de la prirnirea facturii.
10.2. - AchizitoruI se obligd.

a) sI puni Ia dispozitia prestatorului informaliile necesare pentru intrefinerea sistemelor;
b) si asigure colaborarea pcrsonalului propriu cu personalul prestatorului, in timpul realizirii

service-ului;
c) sd analizcze periodic, impreund cu prestatorul, modul in care se duc la indeplinire
prevederile contractului;
d) sd pdstreze secretul asupra lucrdrilor care se efectueazA;
e) si nu permitA interven{ia persoanelor neautorizate asupra sistemelor;

Art.l I.^Sancliuni pcntru ncindeplinirea culpabili a obligafiilor
I l.l. - In cazul in care, din virra sa exclusivS, prestatorul nu reu$e;te s6-gi indeplineasc6 obligaliile asunrate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul total al contractului ca penalitAli, o suma
echivalenti cu 0,1% pe zi din prelul total al contractului, iar prcstatorul are obligaJia de a achita achizitor-Lrlui
suma dedusS.

11.2. - in cazul in care achizitorul nu igi onoreazi obligaliile in tcrmen de l0 de zile de la expirarea perioadei
previzule la pttnclul I 0. I , atunci acestuia ii revine obligalia de a pliti, ca penalit6li, o sumi echivalcnia cu 0,1%
pc zi din plata ncefectuatd.
I1.3. - Nerespcclarea obligaliilor asumate prin prezenlul contract de cdtre una dintre pnqi, in nrod culpabil si
rcpetat, da drcplul p54ii lczate dqa considera corrlractul de dlept reziliat gi de a pretindc plata de claunc-intcresc.
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11.4. - Achizitorul igi rezelvi dreptul de a renunla la contract, printr-o notificare scrisa adresate prcstatorului,
fird nici o compensalie, dace acesta din urmi di falirnent, cu condilia ca aceasta anulare si nu prejudicieze satr

sd afecteze dreptul la ac{iune sau despEgubire pentru prestator. in acest caz, perstatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indepliniti pani la data denunlarii unilaterale a
cotttractu lui.

Chuze speciJice

Art, 12. Alte responsabiliti!i ale prestatorului
12.1. - (l) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevAzute in contract cu profesior.ralisuul ;i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

(2) Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane, materialelc,
instalafiile, echiparnentelc gi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitivi cerute de qi pentlrr
contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este previzuta in contract sau se poate deduce in rnod
rezonabil din contracl.
12.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil at6t de siguranla tuturor operaliunilor qi metodelor dc preslar-e

utilizate, cat $i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Art.l3. Alte responsabilitili ale achizitorului
13.1. - Achizitoml se obligd sd puni Ia dispozilia prestatorului orice facilitili gi/sau informalii pe carc acesta le
consideri necesare pentru indeplinirea contractului.
13.2. - Io cazul in care prestatorul considerd necesari schimbalea componertelor delccle ale sistcmului,
achizitorul este obligat Ia inlocuirea lor, in caz contrar prestatorul esle exonerat de orice rispunderc in cazul
func{ionirii defectuoase a sistemului din cauza acestora.

Art.14. RecepJie, inspcclie gi teste
14.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conlormitatea lor cu
prevederile din oferta tehnici.

Ar1.l5. inccpcre, finalizarc, intirzieri, sistare
15.1, - (1) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupl semnarea contractului.
I5.2. - (1) Serviciile preslate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a aceslora prevazutd a fi
terminatl intr-o perioadi stabilit6, trebuie finalizate in termenul convenit de pa(i, termen care se calculeazi cle

la data inceperii plestf ii serviciilor.
(2ln cazul in care apar:

a) orice motive de intirziere, ce nu se datoreaze prestatorului, sau

b) alte circumstanle neobignuite, susceptibile de a surveni, altfel decat prin incilcarea contractului de
cetre prestator.

prestatorul este indrepElit sd solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestora,
pi4ile vor revizui, de conrun acord, perioada de prestare li vor semna un act adilional Ia contract.
15.3. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice intArzierc
in indcplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitili prcstatorului.

Art.l6. Ajustarea prctului contractului
16.1. - Pentru serviciile prestate, pliJile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in ofe(a
financ iari, anexi la contract.
16.2. - PreJul contractuhri cste ferm.

Art.l7. Amendamentc
17.1. - Parfile contraclante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adilional, in cazul apariliei unor circulnstanle care ru au putut fi previzute la data
incheierii contractului.

Art.l8. Cesiunea
18.1, - Prestatorul are obligafia de a nu transfera lotal sau par{ial obligaliile sale asumate prin contract

Art.19. ForJa majori
19.1. - [o4a majorA cstc conslatati de o autoritatc competenti.
19.2. - Fo(a majord exonercazi pi(ile contraclante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentu l. contract.
pe toati^perioada ilr care aceasla actioncaze.
19.3. - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de aciiurif a fo4ei majore. dar lirri a prc'iudicirr
_,.-^_...-:r^ ^^ t; ca ^,,r,a,la.,, -;.rilor nini la anaritia acesteia. I U _



19.4. - Parlea contractantd care invocd fo(a majori are obligatia de a notifica celeilalte p6(i, imediat 9i in mod

. cornplet, producerea acesteia gi si ia orice misuri care ii stau la dispoziJie in vederea limiteriiconsecinlelor.
19.5. - Daci forla majori aclioneazi sau se estimeazi ci va acJiona o perioadi mai mare de 6 luni, fiecare pafte

va avea dreptul si notifice celeilalte pa(i incetarea de plin drept a prezentului contract. iird ca vreuna din pirli
se poate pretinde celeilalte daune-interese.

Art.20. Solulionarea litigiilor
20.1. - Achizitolul gi plestatorul vor lace loatc efofturile penfiu a rezolva pc calc arniabi16, prin tratative directe,

orice neinfelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatur[ cu indeplinirea contractului.
20.2. - Dact, dupi l5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul qi prestatorul nu reu$esc sI rezolve in
mod amiabil o divergenli contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de c6tre instanlelc
judecitoregti din Romdnia.

Art.21. Limba care guverneazi conlractul
21.1. - Limba care guverneazi contractul este lirnba romini.

Art.22. Comuniclri
22.1. - (l) Orice comunicare intre pl(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie transmisi
in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ti in momentul primirii.
22.2. - Comunicarile intre pe(i se pot face gi prin telefon, telegraml, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmirii in scris a primirii comunicirii.

Art.23. Lcgca aplicabill contractului
23.1. - Contraitul va fi interpretat confolm legilor din RomAnia.

Pi4ile au inteles si incheie azi .2..Q.'.:1.?..?*t {, prezentul contract in 2 (doun) exemplare, c6te unul

pentru fiecare parte.

Achizitor,, Prestator,
S.C. REAL ELECTRONICS

COMPANY S.R.L.
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