
CgJt tract de servicii
nr. data

in temeiul Legii nr, 98/2016 privind achiziliilc publice, cu modificarile 9i completirile ulterioare, a

Hotirdrii 39512016 pentru aprobarea Normelor mctodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizilie publici,/ acordului-cadru din Lcgca nr. 98/2016 privind achizi{iile publice, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare, a intervenit prezentul contract de furnizare de produse, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA .4 MUNICIPIULUI PITE$TI, cu scdiul in Pitegti, str. LC.
Britianu, ru.56, telefon/fax 0372030420, cod fiscal 27302116. cont RO48TRE224A685050200130X, dcschis
la Trez.oreria Municipiului Pite$ti, reprezentala prin domnui - Director Executiv, in calitate dc
achizitor pe de o parte

$r

SC REAL ELECTRONICS COMPANY S.R.L. cu sediul in Prtcati, str. Gheorghe $incai, nr,28,
telefon: 0348445932, 07 44347009, numdr Registrul Come4ului J03191111966, CUI RO 8898544, cont
RO73TR820465069XXX002442, dcsohis la Trezorcria Municipiului Pitcati, rcprczcntatl prin domnul
ing. -Director. in calitate dc prestator. pe de alte parte.

Art.2. Definifii
2,1. in prezentul contract unnltorii tenneni vor fi interpretali astfel:
a. contract - reprezintl prezcntul con(ract $i anexa la acesta.

b. achi4itor si prestator - pdrlile contractante, asa cum sunt acestca numite in prczcntul contract;
c. prelul contactului - prelul plitibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului, pentru indcplinirca
integralS qi corespunzitoare a tuturor obliga{iilor asumate prin contract;
d. sen'icii - activit5(i a c6ror prestare fac obiect al contractului;
e. forla majord - un eveniment mai presus de controlul pir{ilor, care nu se datoreaz6 gregelii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibili executarea qi, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboate, revoluJii, incendii, inunda(ii sau

orice alte cataslrofe naturalc. restric{ii apdrute ca urrnare a unei carantinc, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivi ci enunciativi. Nu este considerat fo4d majord un eveniment asemcnea celor de mai sus care, Iiri a

crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligafiilor uneia din pirli;
f. zi - zi calendaristicl; an - 365 de zile.

Art.3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrarc, cuvintele la fonna singular vor include forma de
plural gi vicc versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinld, zile calendaristice daci nu se specificd in mod
diferit.

Claus obligatorii

Art,4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligd si asigure service-ul gi funclionalitatea sistemclor de detecJie gi semnalizare la efrac{ic,
montate la punctele de lucru ale Achizitorului amplasatc astfel:

- Corpul B al Primlriei Municipiului Piteiti - str.Justiliei, nr.2
- Centrul de Reabilitarc a Persoanelor cu Dizabiliti(i - "$anse pentru toli" - str.Henri Coandd, nr.4;
- "Adlpostul de Urgenli pe timp de noapte", situat in B{ul N.Bilcescu, PT 204;
- Adeposhrl pe timp dc noaptc ,,Speranla", situat in cartierul Gdvana III, bl.M5a, pader;
- CLUBUL PENTRU PENSIONARI, situat in str.Gheorghe gonfu,

in perioada conveniti gi in conformitate cu obligaliile asumatc prin prezentul contract.
Art.4.2. Achizitorul se obligi si plSteascd prelul convenit in prczentul contract pentru scrviciile prestatc.

Art.5. Preful contractului
5.1. - Pre(ul convenit pcntru indcplinirca contractului, pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, estc de 8000 lci
{iri TVA (200 lei/luni/sistem x 5 sistcme x 8 luni), Ia carc se adaugi 1520 lei TVA.

Art,6. Durata contractului
6.1. - Prezentul contract intrd in visoare la data de 02.05.2018
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6.2. - Prezenfii contract inceteaza si producd efecte la data de 31.12.20118, in condi{iile in care achizilorul nu
opteaze pentru prelungirea acestuia prin act adilional.

Art,8. Documentele contractulur
8.1. - Documcntele contractului sunl

- oferta tchnici ;i financiari.

Art.9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1. - Prestatorul se obIg6:

a) si verifice lunar sau la solicitarea achizitorului sistemele de deteclie gi semnalizare la efraclie 9i
si informezc achizitorul asupra problemelor constatate !i a posibilite(ilor de rezolvare a accstora, qi

anumc:
- verificarea prinderii pirfii active;
- verificarearmare/dezarmaresistem;
- vcrificare buton dc panici;
- verificare comunicalie cu dispeceratul;
- verificare acurlulator back-up;

b) si pdstrezc confidenJialitatea informa(iilor rcferitoare [a sistcrncle instalate gi awte in intre(inere;
c) sd intervind in termen de 12 orc de Ia solicitarea achizitorului, in vedcrca constatirii qi rcmedierii

oriciror problemc cu privire la funclionarea sistemelor;
d) si aduci la cuno$tinji achizitorului momentul finalizirii remedierii deficien(elor;
e) si emiti fachlra cetre achizitor dupd completarea 'Jurnalului sistemului de alarmare" in

conformitate cu Legea nr.33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi protectia
persoanelor 9i a HGR nr.30ll20l2 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.33312003 privind paza obicctivelor, bunurilor, valorilor gi proteclia persoanelor.

9.2, - Manopera aferenti prestirii serviciilor carc fac obiectul prezentului contract, inclusiv manopera pentru
inlocuirea unor eventuale componente care nu mai corespund din punct de vedere al parametrilor tehnici gi

funclionali, este inclusi in prelul contractului.
9.3. - In vederea inlocuirii componentelor defccte sau a celor care nu mai corespund din punctul de vedere al
parametrilor tehnici gi funclionali, prestatorul va informa achizitorul cu privii'e Ia caracteristicile tehnice
necesare ale componentelor de schimb, astfel incAt achizitorul sA poat6 organiza achizitionarea acestora.
9.3. - Prestatorul se obligd sd desp6gubeascd achizitorul impotriva oriciror:

a) reclarnalii gi acliuni in justiJie, ce rezulti din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuali (brevete,
numc, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele folosite
pentru sau in legaturi cu serviciile achizilionate, gi

b) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturi, aferente, care rezultI din nerespectarea
clauzelor contractuale,

Art.10. Obligafiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obligi sd pliteascd prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate, in
termen de 20 zile de la primirea facturii.
10.2. - Achizitorul sc oblig6.

a) sd pund la dispozi{ia prcstatorului informa{iile necesare pentru intrefinerea sistemelor;
b) si asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului, in timpul realizdrii

scrvicc-ului;
c) si analizezc periodic, impreund cu prestatorul, modul in care se duc la indeplinire
prevederile contractului;
d) sd p6strcze secretul asupra lucrdrilor care se efcctueaze;
c) si nu permitd intcrven{ia persoanelor neautorizate asupra sistemelor;

Art,l1.^Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabill a obligafiilor
I1.1. - In cazul in care, din vina sa cxclusivd, prestatorul nu reu$e$te si-;i indeplincasci obligaliile asumate prin
contract, atunci achizitorul are drephrl dc a dcduce din pre(ul total al contractului ca penalitiJi, o sumi
echivalentd cu 0,1% pe zi din pre{ul total al contractului, iar prestatorul are obligalia de a achita achizitorului
suma dedusd.

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I
I

I

I

Art.7. Executarca contractului
7.1 - Executarca contractului inccpc dc Ia data dc 02.05.2018.



I1.2. - in cazul in carc achizitorul nu ipi onoreazd obliga{iile in termen de l0 de zile de Ia expirarea perioadei

prevdzute la punctul 10. l, atunci accstuia ii revine obligaJia de a pliti, ca penalrtSfi, o sumA echivalente cu 0,1 %
pc zi din plata neefectuatd.
I1.3. - Nerespectarea obligaliilor asumatc prin prezelltul contract de cAtre una dintre pa(i, in mod culpabil si

repetat, dA dreptul pir{ii lezatc de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata dc daune-interese.

11.4. - Achizitorul igi rczcrvd drcptul de a rcnunta la contract, printr-o notificare scrisd adresatd prestatorului,
firl nici o compensaJie, dacd acesla din urmi dd faliment, cu condilia ca aceastA anulare sd nu prejudicieze sau

si afecteze dreptul [a acliune sau dcspigubire pentru prestator. in acest caz, perstatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzdtoarc pcntru partca din contract indcpliniti pini la data denunldrii unilateralc a

contractului.
Clauze specilice

Art. 12. Alte responsabilitlli ale prestatorului
12.1. - (l) Prestatorul arc obligalia de a executa serviciile prevezute in contract cu profesionalismul qi

promptitudinea crrvenitc angajamcntului asumat.
(2) Prestatorul se obligd sA supravegheze prestarea serviciilor, sd asigurc resursele umane, materialele,

instalaliile, echipamcn(clc ;;i oricc altc ascmcnea, fie de naturi provizoric, fie definitivl cerute de $i pentru
contract, in masura in carc ncccsitalca asigurdrii acestora este prevezutA in contract sau se poate deducc in mod
rczonabil din contract.
12.2. - Prestatorul estc pc deplin responsabil atAt de siguranfa tuturor opera{iunilor gi metodelor de prestare

utilizate, c6t gi dc calificarca pcrsonalului folosit pc toatd durata contractului.

Art,13. Alte responsabiliti(i ale achizitorului
13,1. - Achizitorul se oblig6 si pund la dispozilia prestatorului oricc facilitali gi/sau informalii pe care acesta le
consideri necesare penlru indeplinirea contractului.
13.2. in cazul in care prcstatorul considcri ncccsari schimbarea componentelor defecte a)e sistemului,
achizitorul este obligat la inlocuirea lor, in caz contrar prestatorul este exonerat de orice rdspundcre in cazul
func(ionirii defectuoase a sistemului din cauza acestora.

Art.l4. Recepfie, inspecfie gi teste
14.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformjtatea lor cu
prevederile din oferta tehnicS.

Art.l5. incepere, finalizare, int6rzieri, slstare
f5.f. - (l) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor incepind cu data de 02.05.2018.
15.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a acestora prevaztt'a a lt
terminati intr-o perioadi stabiliti, trebuie finalizate in termenul convenit de pe4i, termen care se calculeazd de
la data inceperii prcstirii scrviciilor.

(2 in cazsl in care apar:
a) orice motive de int6rzierc, ce nu se datorcazi prcstatorului, sau
b) alte circumstanlc ncobignuitc, susceptibilc dc a surveni, altfel dec6t prin incdlcarea contractului de
cetre prestator,

prestatorul este indreptetit sd solicite prelungirea perioadci de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestora,
p64ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act aditional la contract.
15.3. - in afara cazului in care achizitorul este dc acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice lntirzicrc
in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita pcnalitlli prestatorului.

Art.l6, Ajustarea pref ului contractului
16.1. - Pentru serviciile prestate, plelile datorate dc achizitor prestatorului sunt tarifele declaratc in oferta
financiard, anexd la contract.
16.2. - Prelul contractului este ferm.

Art.l7. Amendamente
17.1. - Pd(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adilional, in cazul aparilier unor circumstantc care nu au putut fi prevAzute la tlata
inchcierii contractului.

Art.l8. Cesiunea
18.1. - Prcstatorul are obligalia de a nu transfera total sau pa4ial obligaliile salc asumate prin contract.

Art.l9. Forfa majori
19.1. - Fo4amajoid estc constatatd de o autoritatc competentA.,, /) / / ll
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19.2. - Fo4a majorA exonereazi pd(ile conlractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pc toald perioada in care aceasta actioncazd.
19.3. - indeplinirea contractului va fi suspendatd in pcrioada dc acliune a fo4ci majorc, dar lbr6 a prejudicia
drcpturilc ce li se cuveneau p54ilor pini la apari(ia acesteia.
19.4. - Partea contractanti care invocd fo4a majord are obliga(ia de a notifica celeilalte par$, imediat gi in mod
complet, producerea accstcia gi sE ia oricc mdsuri carc ii stau la dispozilie in vederea limitdrii consecinlelor.
19,5. - Daci fo4a majord aclioneazd sau sc cstimcazd cI va aclioua o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sd notifice celeilalte perti incetarea de plin drept a prezentului contract, fird ca vreuna din pdrfi
sd poatd prctinde celcilalte daunc-inlcrcsc.

Art.20. Solutionarea litigiilor
20.1. - Achizitorul !i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rczolva pe cale amiabili, prin tratativc directe,
orice neinfelegere sau disputd care sc poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea contractului.
20.2, - Dacd, dupi l5 zile de la inceperca acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reu$esc se rezolve in
mod amiabil o divergenle contractuali, fiecarc poate solicita ca disputa sd se solulioneze de cdtre instaniele
judecitoregti din RomAnia.

Art.21. Limba care guverneazi contractul
21.1. - Limba care guvemeaz1 contractul este limba rom6ni.

Art.22. Comuniciri
22,1, - (I) Orice comunicare intre pdrli, refcritoare Ia indeplinirea prezentului contract, trebuie sA fic transmise
in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momontul transmiterii, cat $i in momentul primirii.
22.2. - Comunicirile intre pdrfi se pot face gi prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmerii in scris a primirii comunicirii.

Art.23. Legea aplicabili contractului
23.1. - Contractul va h interpretat conform legilor din RomAnia.

Pd(ile au inteles sI inchcic azi ::. ;). --Y 1il. prezentul contract in 2 (douA) exemplare, c6te unul
pcntru fiecare partc.

Achizitor,
DIRECTIA D STENTA SOCIALA

I PITE$TI
R. CTOR UTIV

Prestator,
S.C. REAL ELECTRONICS

COMPANY S.R.L.
D]RECTOR


