
nr.
Contract de servicii

[rt: Z data 26. c Q.'tr.-r

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizifiile publice, cu modificdrile qi complctirile ulterioare, a
I lotiririi 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea
contractului dc achizilie publici/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu
rnodificdrilc ai completdrile ulterioare, a inten cnit prezentul contract dc furnizare de produse, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITE$TI, cu sediul in Pitegti, stT. I.C.
Brdtianu, nr.56, telefon/fax 0372030420, cod fiscal 27302116, cont RO48TRE224A685050200130X, deschis
la Trezoreria Municipiului Piteqti, reprezentata prin domnul * Director Executiv, in calitate de
achizitor pe de o parte

qi

SC REAL ELECTRONICS COMPANY S.R.L. cu sediul in Pite$ti, str. Gheorghe gincai, nr.28,
telefon: 0348445932, 0744347009, numdr Registrul Comer{ului J03l9llll966, CUI RO 8898544, cont
RO73TREZ0465069XXX00Z44Z, deschis la Trezoreria Municipiului Piteqti, reprezentati prin domnul
ing - Director, in calitate de prestator, pe de altd parte.

Art.2. Definifii
2.1. in prczentul contract urmatorii termeni vor fi interpretafi astfel:
a. contract rcprezinti prczentul contract gi ancxa la acesta.
b. achizitor si prestator - p-artrle contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul co tractului - prelul pldtibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala qi corespunzetoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d. servicii - activit5ti a ciror prestarc fac obiect al contractului;
c. forla nmjord - un evenin']ent nrai prcsus de controlul pdr{ilor, care nu se datoreaze gregelii sau vinei acestora,
care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild executarea $i, respectiv,
indcplinirea contractului; sunt considcrate asemenea evenimente: rizboaie, revoluJii, incendii, inundaJii sau
orice altc catastrofe naturale, rcstriclii apirute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
cxhaustivd ci enunciativd. Nu estc considerat fo4a majorA un eveniment asemenea celor de mai sus care, fEri a
crca o imposibilitate de executare, facc cxtrcm dc costisitoare executarea obligaliilor uneia din pir(i;
I zi - zi calendaristicd: an - 365 de zilc.

Art.3. Interpretare
3.1. In prczcntul contract, cu cxccp(ia unci prcvederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural ;;i vice versa, acolo unde accst lucru este permis de context.
3.2. Termcnul "zi"sau "zilc" sau oricc lclcrirc la zilc reprezintd zile calendaristice dacd nu se specifici in mod
difcrit.

Clouzo obligatorii

Art.4. Obiectul contractului
4.1. Prcstatorul sc obligd sd asigulc scrvicc-ul 5i lunclionalitatea sistcmelor de detec{ie qi semnalizare Ia efraclie,
montatc la punctele de lucru alc Achizitolului amplasate astfcl:

- Corpul B al Primirici Municipiului Pitegti;
- Centrul de Reabilitarc a Pcrsoanelor cu Dizabilitdli - "$anse pentru toti" - str.Henri CoandI, nr.4;
- "AdApostul de Urgenli pe tirnp de noapte", situat in B-dul N.BSlcescu, PT 204;
- Addpostul pe timp de noapte ,,Speran[a", situat in cartierul Givana III, bl.M5a, parter,

in perioada conveniti gi in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul conhact.
Art.4.2. Achizitorul se obligd sd pldteascA prclul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

Art.5. Pretul contractului
5.1. - PreJul convenit pcntru indcplinirca contractului, plitibil prcstatorului de cdtre achizitor, este de 4928 lci
IIri TVA (154 lci/luni,/sistem x 4 sistcn.rc x ll luni), Ia care se adaugd 936,321ei TVA. i//
Art.6. Durata contractului (

6.1. - Prczentul contract intra in vigoarc la tjata de 01.05.2017.
6.2. - Prezentul contract inceleazd si produci electe Ia data de 31.12.2017, in condiliilc in carc aclrizilolrrl ttu

optcazA pentru prclungirca acestuia prir act adilional.



Art.7. L xccutarea contractului
7.1 .' Exccularca contractului inccpc dc la data dc 01.05.2017

Art.8. Documentele contractului
tJ.l . - flocumentele contractului sunt

- oferta tchnice qi financiard.

Art.9. Obligafiile principale ale prestatorului
9.1. - Prestatorul se obliga:

a) si verifice lunar sau la solicitarea achizitorului sistemele de detec[ie $i semnalizare la efiaclie qi

sd informcze achizitorul asupra problemelor constatate gi a posibilitililor de rezolvare a acestora, qi

anume:
- verificarea prinderir pdr{ii actrve;
- verificarcarmare/dezarmaresistem;
- verificare buton de panici;
- verificare comunica(ie cu dispeceratul;
- verificare acumulator back-up;

b) sd pdstreze confiden{ialitatca inforraliilor rcfcritoare la sistemele instalate 9i a}'ute in inlrelinere;
c) si intcrvind in termen dc 12 ore de la solicitarca achizitorului, in vederea constatirii 9i remedierii

oricdror probleme cu privire la functionarea sistemelor;
d) si aduci la cunogtir.r(i achizitorului momcntul finalizlrii remedicrii deficientelor;
e) sA emitA factura citre achizitor dupi complctarca 'lurnalului sistemului de alarmare" in

conlormitale cu Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ti protec(ia

persoanelor 9i a HGR nr.3Oll2012 pentm aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.33312003 piv|lfi paza obiectivelor, bunurilor, valorilor $i Protectia persoanelor.

9.2. - Manopera aferenti prestirii serviciilor care fac obicctul prezcntului contract, inclusiv manopera pentru
inlocuirca unor eventuale componente care nu mai corespund din punct de vedere al parametrilor tehnici gi

func(ionali, cste inclusi in preful contractului.
9.3. - in vedcrea inlocuirii componentelor defecte sau a celor care nu mai corespund din punctul de vedere al
parametrilor tehnici 9i funcfionali, prestatoml va informa achizitorul cu privire la caracteristicile tehnice
necesare ale componentelor de schirnb, astfel inc6t achizitorul si poatd organiza achizilionarea acestora.

9.3. - Prcstatorul se obligi sd despigubeascd achizitorul impotriva oriciror:
a) reclama{ri qi acliuni in justifie, cc rezulte din incdlcarea unor drcpturi dc proprictate intclectuald (brevete,

nurne, mirci iruegistrate ctc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele folosite
pcntm sau in legaturd cu scrviciile achizi{ionate, gi

b) daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuicli de orice nature, aferente, care rezultd din nerespectarea
clauzclor contractuale.

Art.l0. Obligafiile principale ale achizitorului
l0.1. - Achizitorul sc obligd sA plAteascd prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate, in
tcrmen dc 20 zile de Ia primirca lacturii.
10.2. - Achizitorul sc obliga.

a) si puni la dispozilia prcstatorului inlonnafiile necesare pcntru intre(inerea sistemelor;
b) sd asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului, in timpul realiziti,r

scrvicc-ului;
c) si, analizeze pcriodic, imprcund cu prestatorul, modul in care se duc la indeplinire
prevedcrile contractului;
d) se pAstreze secrctul asrqrra lucririlor care se efectucaza;
e) sd nu permiti intcrvenlia persoanelor neautorizate asupra sistemelor;

Art.l l.^Sancfiuni pentru neindeplinirca culpabild a obligafiilor
I l.l. - In cazul ir care, din vina sa exclusiv6, prestatorul nu reu$egte si-gi indeplineasci obligafiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are drcptul de a deducc din preful total al contractului ca penalitdJi, o sumi
cchivalcntd cu 0,1% pc zi din prclul total al contractului, iar prestatorul are obligalia de a achita achizitorului
suma dcdusi
11.2. - in cazul in care achizitorul nu'i;i onoreazd obligaliilc in termen de l0 de zile de la expirarea perioadci
prcvizute la punctul 10.1- atunci accstuia ii revinc obligalia de a pldti, ca penalitdli, o sumi echivalcnti cu 0,1.%
pc zi din plata ncclecruatd.



I1.3. - Ncrcspcctarca obligaliilor asumate prin prezentul contract dc catrc una dintre pi4i, in mod culpabil si

rcpctat, di drcptul pirfii lczatc dc a cousidcra contraclul de drept rcziliat 9i dc a pretinde plata dc daune-interese.
I 1.4. - Achizitorul igi rczcrvi dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisi adresatd prestatorului,
IirS nici o compensalie, dacd acesta din urmi di faliment, cu condilia ca aceastA anulare sd nu prejudicieze sau --
sA afectczc drcptul la acJiune sau despdgubire pentru prestator. in acest caz, pcrstatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd p6n6 la data denun{arii unilaterale a

contractului
Clauze speciJice

Art. 12. Alte responsabilitdti ale prestatorului
12.1. - (1) Prestatorul are obliga{ia de a executa serviciile prev5zute in contract cu profesionalismul qi

promptitudinca cuvenite angajamcntului asumat.
(2) Prestatorul se oblig6 sd supraveghcze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane, materialele,

instalaliilc, echipamentele qi oricc alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitivi cerute de $i pentru
contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora esle prevdzuti in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.
I2.2. - Prcstatorul este pe dcplin responsabil atat de siguranla tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare

utilizate, cit gi de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

Art.l3. Alte responsabilitifi ale achizitorului
13.1. - Achizitorul se obligi sd punl [a dispozifia prestatorului orice facilitiJi gi/sau informalii pe care acesta le
considerd necesare pentru indcplinirea contractului.
13,2, - ln cazul in care prestatorul considerd necesard schimbarea componentelor defecte ale sistemului,
achizitorul este obligat Ia inlocuirea lor, in caz contrar prestatorul este exonerat de orice rispundere in cazul
func(ionini defectuoase a sistemului din cauza acestora.

Art.l4. Recepfie, inspectie ti teste
14.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
plcvcdcrilc din ofcrta tchnic6.

Ar(.15. incepere, finalizare, intirzieri, sistare
15.1. - (l) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor incepind cu data de 01.05.2017
15.2. - (l) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazl a acestora prevazutl a fi
tcrminatl intr-o perioadd slabilitd, trebuie finalizate in termenul convenit de pi(i, tcrmcn care se calculeazd de
la data inceperii prestirii serviciilor.

(2 in cazul in care apar:
a) orice motive de intirziere, cc nu se datoreazd prestatorului, sau
b) altc circumstan(c ncobiqrruitc, susceptibile de a surveni, altfel dccit prin incllcarea contractului de
cAtrc prestator,

prcstatorul cste indrept5lit sd solicitc prclungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestora,
pdrlile vor rcvizui, de comun acord, pcrioada de prestare gi vor semna un act adilional la conhact.
15.3. - In afara cazului in care achizitorul cste de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice intdrzierc
in indeplinirea contractului di drcptul achizitorului de a solicita penalitd{i prestatorului.

Art.l6. Ajustarea prefului contractului
16.1. - Pcntru serviciile prcstatc, plartile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in oferta
financiard, anexd la contract.
16.2. - Pre{ul contractului estc fcflr.

Art.17. Amendamente
17.1. - Pn4ile contractante au drcptr:I, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adilional, in cazul apariJiei unor circumstanje care nu au putut fi prevdzute la data
incheierii contractului,

Art.l8. Cesiunea
18.1. Prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau par{ial obliga(iile sale asumate prin contract

Art.l9. Forfa majori
19.1. - F'orla majora este constatatA de o autoritatc compctcnte.
19.2. - Forla majori cxonercaz6 pi4ile contractante dc indeplinirca obliga{iilor asumatc prin prczct)lul conlruijt,
pc toatd perioada in care accasta actioncazd. ,, M



I9.3. - hrdcplinirca contractului va Ii susl;cndatii in pcrioada dc ac(iunc a for(ci majorc, dar lird a prejudicra
drcpturilc cc Ii sc cuvcneau pa4rlor pand la aparilia accstcia.
19.4. - l)artea contraclanta carc invocd lo4a majorl are obligatia de a notifica celeilalte pir{i, imediat qi in mod
complct, produccrea accsteia qi si ia orice misuri carc ii stau la dispozifie in vederea limitirii consecin(elor.
19.5. - Dacd fo(a majori aclioneazi sau se cstimcazd cd va acliona o perioadi mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul si notifice celeilalte p54i incctarea de plin drept a prezentului contract, fire ca vreuna din pi4i
sa poatd prctinde celeilalte daune-interese.

Art.20. Solurionarea litigiilor
20.1. - Achizitorul $i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe,
oricc nein(elegerc sau disputl care sc poate ivi inlre ei in cadrul sau in legahrri cu indeplinirea contractului.
20.2. - Dac6, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reugesc sd rezolve in
mod amiabil o divcrgenli contractuald. fiecalc poate solicita ca disputa sI se solu{ioneze de cetre instanlele
judecdtoreqti din Rom6nia.

Art.2l. Limba care guverneaz{ contractul
21.1. - Limba care guverneazd contractul este limba romin6.

Ar1.22. Comuniciri
22.1. - (l) Oricc comunicare intre pir1i, refcritoare la indeplinirea prezentului contract, hebuie si fie transmisi
in scris.

(2) Orice document scris trcbuic inrcgistrat atat in momentul transmiterii, cat $i in momentul primirii.
22,2. - Comunicdrile intrc p54i sc pot face 9i prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmdrii in scris a primirii comunicirii.

Art.23. Legea aplicabili contractului
23.1. - Contractul va fi interpretat conform Iegilor din Romdnia.

P6(ile au inteles si inchcie azi ?.{,.9 f.:..i9.1} prezentul contract in 2 (doui) exemplare, c6te unul
pcntru fiecare parte.

Ac Prestator,
S.C. REAL ELECTRONICS

COMPANY S.R.L.
DIRF,CTOR

D]RECTIA DE LA
A MUI""I

DI



x...../3. a,q ! 2l tl 7crY

ACT ADITION*AL NR l/2017

la Contractul de scrvicii nr. 6152128.04 .2011

In tcnreiul Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu modificirile qi completdrile ulterioare, a

HotirArii 395/2016 pentru aprobarea Nomrelor metodologice de aplicarc a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizilie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziJiile
publice, cu modificdrile gi completirile ulterioare, qi a prevederilor aft.6, pct.6.2 din Contractul de

servicri nr. 6152128 .04.201'7, s-a incheiat prezentul act adilional, intrc:

DIRECTIA DE ASISTENT;. SOCI.ALA A MUNICIPIULUI PITE$TI, cu sediul in Piteqti, str.
I.C. Bretianu, nr.56, telefon/fax 0372030420, cod fiscal 27302116, cont
RO48TRE224A6850502001 30X, deschis la Trezoreria Municipiului Pitegti, reprezentata prin
domnuf - Director Executir,, ir.r calitate de Achizitor pe de o parte

ti
SC REAL ELECTRONICS COMPANY S.R.L. cu sediul in Piteqti, str. Gheorghe $incai, nr.28,
telefon: 0348445932, 0'744347009, numir Registrul Comerlului J03/911/1966, cod fiscal RO
8898514, cont RO73TR820465069XXX002442, deschis la Trezoreria Municipiului Piteqti,
reprezentatA prin domnul ing. ' - Director, in calitate de prestator, pe de alti parte.

Art.l. Prevederile art.6(6.2) din Contracrul de servicii nr. 6152128.04.2017, se modrfici qi va
avea urmitorul cuprins: 'Temenul de valabilitate a contractului se prelungeqte pAnd la data de
30.04.2018',.

Celelalte clauze ale Contractului de servicii nr. 6152128.04.2017 sunt gi rdmin valabile.
Prezentul act adilional a fost intocmit in 2 (doud) exemplare, c6te unul pentru fiecare parte.

chizitor Prestator,
S.C REAL ELECTRONICS

COMPANY S.R.L.
DI TEr.,,\ TA SOCIALA

LJNICIP
^qmI,


