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1. Parti contractante
In temeiul Ordonan^ei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea

contractelor de achizitye publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, al H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica
nr.1130/22.04.2014, s-a incheiat prezentui contract de prestari servicii,

Intre,

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Splaiul Independentei, nr. 291-293, sector 6,
cod fiscal 4267117, telefon: 021/305.55.30, fax: 021/305.55.87, avand contul cu numarul
RO78TREZ24A510103710130X deschis la Administrate de Trezorerie si Contabiiitate Publica a
Municipiului Bucuresti, reprezentata prin Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU, Primar General, in
calitate de Achizitor, pe de o parte
si

ASSECO SEE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Frumoasa, nr. 30, Sector 1, Cod postal
010987, GUI RO6614131, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/24592/1992, telefon
+4021.206.45.00, fax +4021.312.41.99, avand contul cu numarul
RO63TREZ7005069XXX000680, deschis la Trezorerie -Directia Generaia a Finantelor Publice
Bucuresti, reprezentata prin Dnul Calin Barseti- Director Executiv Divizia Integrare si Dna Olga
Nicolaescu- Director Economic, in calitate de Prestator, pe de alta parte.

2.Definit;ii
2.1. - In prezentui contract urmatorti termeni vor fi interpretati astfel:
a contract - prezentui contract si toate anexele sale, respectiv actul administrativ incheiat
intre Municipiul Bucuresti in calitate de "achizitor", si S.C. ASSECO SEE S.R.L., Tn calitate de
"prestator";
b) achizitor si prestator - parole contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentui
contract;
c) oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;
d) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,
stabilite de autoritatea contractanta;
e) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;
f) pre^ul contractului - pre|ul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligator asumate prin contract;
g) durata contractului - intervalul, de timp in care prezentui contract opereaza valabil intre
parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si
pana la epuizarea conventional sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada
de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;
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h) rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de prestare, fara ca
aceasta sa aduca atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;
i) servicii - serviciile ce fac obiectul prezentului contract, cod CPV 72910000-2
j) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentfala a componentelor
rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de
baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate
fi distincta de nationalitatea furnizorului;
k) destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele, respectiv sediul
achizitorului;
I) termenii comerciali de livrare - vor fi interpreta^i conform INCOTERM5 2000 - Camera
International de Comert (CIC);
m) standarde/conditfi tehnice de calitate -• prescriptiile tehnice precum si alte conditii,
prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
n) forta majora - un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, mai presus
de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut
in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolu^ii, incendii, inundatii,
sau oricealte catastrofe naturale, restricts aparute ca urmare a unei carantine, embargo,
enumerarea nefiind exhaustive*, ci enunt;iativa. Nu este considerat fort;a majora un eveniment
celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de execute, face extrem de costisitoare
executarea obligator uneia dintre part;i.
o) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu except;ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma

singular vor include forma de plural si viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi
interpretate ca incluzand si genul feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca
nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligator!'!
4. Obiectul contractului
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile pentru "Solutie de recuperare informatii in

caz de dezastre" in perioada convenita si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul
convenit, in conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1. - (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre

achizitor, este de 2.571.710 lei fara TVA.
5.2. - Pretul este ferm in lei, neajustabil si neindexabil pe toata perioada de executare

a contractului.

6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de 3 ani, de la data semnarii prezentului contract

de prestari servicii.

7. Aplicabilitate
7.1. - Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti si inregistrarii lui in

Registrul Unic de Contracte de la Directia Generala Achizitii, din cadrul Primariei Municipiului
Bucuresti.
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8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
caietul de sarcini;
propunerea tehnica;
propunerea financiara ;
acte aditionale, daca pantile vor semna astfel de documente pe perioada derularii
contractului .
garantia de buna executie.

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietutui de sarcini.

9. Standarde
9.1- Serviciile prestate vor respecta standardele si prescript;iile tehnice, prezentate de

catre Prestator ?n propunerea sa tehnica, in conformitate cu cerint;ele din caietul de sarcini si
corespunzator SR EN ISO 9001.

10. Drepturi de proprietate intelectuala
10.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.

11. Receptie, inspectii si teste
11.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa

servciile prestate pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini.
11.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
11.3. Inspectiile si testele din cadrul receptiilor se vor efectua la locul de prestare at

serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
11.4. Daca serviciile inspectate sau testate nu corespund specificatiilor tehnice,

achizitorul are dreptul sa il respinga, iar prestatorul are obligatia, fara a modifica pretul
contractului, de a remedia defectiunile.

11.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge
nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca serviciile prestate au fost inspectate si testate
de prestator, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior prestarii
acestora la destinatia fina!a.

11.6. Prevederile clauzei 9.1. nu il vor absolvi pe prestator de obligatia asumarii
garantiilor sau de alte obligatii prevazute in contract.

11.7. Receptia serviciilor se va face pe baza unui proces verbal de receptie cantitativa
si calitativa, semnat de reprezentantul prestatorului si reprezentantul Achizitorului.
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Clauze specif ice

12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. (1) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna execute a contractului pe
toata perioada derularii contractului, in termen de 10 zile de la data semnarii contractului si
inregistrarea contractului in registrul unic de contracte existent la Directia Proceduri Achizitii.
Garantia de buna executie va fi depusa, in original, la Directia Generala Economica si in copie
la Directia Sisteme Informatice si la Directia Generala Achizitii - Directia Proceduri Achizitie in
vederea deblocarii garantiei de participare.

(2) Garantia de buna execute se constttuie de catre prestator in scopul asigurarii
achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
12.2. (1) Cuantumul garantiei de buna execute a contractului este de 10% din pret;ul
contractului, fara TVA.

(2) Garantia de buna execute a contractului se constituie prin scrisoare bancara de
garantie de buna executie.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.4. Restituirea garantjiei de buna executie se face in termen de 14 zile de la data indeplinirii
de catre prestator a obligatiilor asumate prin prezentul contract, daca nu a ridicat pana la acea
data pretentii asupra ei.

13. Responsabilitatile prestatorului
13.1. Sa presteze serviciile prevazute in caietul de sarcini si oferta tehnica (anexe la

contract) cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in
conformitate cu procedeele tehnologice si a condittilor de calitate prevazute.

13.2. Prestatorul se obliga sa raspunda material pentru pagubele produse din vina sa,
pentru neindeplinirea, indeplinirea defectuoasa sau indeplinirea partiala a obligatiilor sale fata
de achizitor, privind sarcinile prevazute in caietul de sarcini si oferta tehnica.

14. Responsabilitatile achizitorului
14.1. Sa puna la dispozitia prestatorului facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a

cerut si pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului.

15. Transport
15.1. Prestatorul are obligatia de a asigura si de a platii transportul incarcaturii pana la

destinatia finala.
16. Servicii
16.1. Pe langa prestarea efectiva a servciilor ce fac obiectul prezentului contract, fara a

modifica pretul contractului, prestatorul are obligatia de a presta si serviciile aferente livrarii
produselor, punerea in functiune, si instruirea personalului, conform caietului de sarcini, ofertei
tehnice si financiare si obligatiilor prezentei clauze.

17. Perioada de garantie acordata serviciilor
17.1. Prestatorul are obligatia de a garanta ca serviciile prestate respecta caietul de

sarcini si oferta tehnica.
18. Modalitati de plata
18.1. Plata catre prestator se va face in lei.
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18.2. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de maxim 30
zile de la data receptiei produselor. Data de inregistrare a facturii fiscale a prestatorului la
Directia Financiar, Contabilitate din Municipiul Bucuresti, confirmata in prealabil de Directjia
Generala Operatiuni -- Directia Sisteme Informatice se face pe baza Procesului-Verbal de
Receptie a serviciilor receptionate. Procesul Verbal de Receptie va fi incheiat si semnat de catre
prestator si de catre o comisie de receptie imputernicita, fomata din membrii P.M.B..

18.3. In cazul in care achizitorul are observatii cu privire la corectitudinea documentelor
justificative si intocmirea facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 7 zile pentru
remedierea lor si repunere in termenul precizat la art. 18.2.

19. Ajustarea pretului contractului
19.1. Pretul contractului nu se ajusteaza.

20. Amendamente
20.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni

modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante
care lezeaza interesul legitim al achizitorului si care nu a putut fi prevazut la data incheierii
contractului.

21. Subcontractanti
21.1. Orice converge prin care Prestatorul incredin^eaza o parte din realizarea

prezentului contract catre un tert;, este considerata a fi un contract de subcontractare, va fi
notificata Achizitorului si nu se va mcheia fara aprobarea Achizitorului. Prestatorul are obligatia
de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul.

21.2. (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care
indeplineste partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca
acestia nu indeplinesc partea lor din contract.

21.3. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretut
contractului si se supune conditiilor clauzei de subcontractare;

21.4. (1) Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractant,ilor sai si ale
expert;ilor, agent;ilor, salariat;ilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale.

(2) Acceptarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului
contract nu va elibera Prestatorul de niciuna dintre obligate sale din prezentui contract.

21.5. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre
subcontractant si Achizitor.

22. Intarzieri in indeplinirea contractului
22.1. Prestatorul are obligatia de a indeplini contractul de prestare servicii in perioada

inscrisa in prezentui contract .
22.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta termenul de

prestare, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului modificarea datei de
prestare. Modificarea datei de prestare se face cu acordul achizitorului, prin act aditional.

22.3. Cu exceptia prevederilor clauzelor privind forta majora si in afara cazului in care
achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei 22.2., o intarziere in indeplinirea
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contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului, potrivit prevederilor
clauzei 23.1.

22.4. Daca pe parcursul derularii contractului achizitorul nu respecta termenele de
plata, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, prestatorului modificarea datei de
efectuare a platilor. Modificarea datei de efectuare a platilor se face cu acordul partilor, prin act
aditional.

22.5. Cu exceptia prevederilor clauzelor privind forta majora si in afara cazului in care
prestatorul este de acord cu o prelungire conform clauzei 22.4, o intarziere in efectuarea
platilor da dreptul prestatorului de a solicita majorari de intarziere achizitorului, potrivit
prevederilor clauzei 23.2.

23. Majorari de intarziere
23.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste obligatiile

asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca majorari
de intarziere o suma echivalenta cu 0,02% din valoarea contractului ramas neexecutat, pentru
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

23.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 15 zile de la
expirarea perioadei prevazute la clauza 18, acesta are obligatia de a plati la solicitarea
prestatorului, ca majorari de intarziere o suma echivalenta cu 0,02% din plata neefectuata,
pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

23.3. In cazul in care platile nu pot fi efectuate din cauza unor situatii neprevazute in
legatura cu contul bancar si/sau alocarea bugetara, P.M.B. nu datoreaza majorari, penalitati
sau daune interese furnizorului.

24. Incetarea contractului
24.1. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denun^a unilateral contractul cu efecte depline,

printr-o notificare scrisa adresata Prestatorului, fara nici o compensate, fara a mai fi necesara
punerea in intarziere a executantului, fara necesitatea unei alte formalitati prealabile si fara
interventia vreunei autoritatji sau instance de judecata, Tn oricare dintre situatjiile urmatoare:
a. In cazul in care prestatorul, din culpa sa exclusiva, se afla in intarziere, respectiv prin

simpla implinire a termenului de prestare, Achizitorul poate rezilia contractul de plin drept
printr-o notificare prealabila adresata Prestatorului privind operarea rezilierii, fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile din partea achizitorului. Implinirea
termenului de prestare se va constata si certifica/confirma de catre Directia Generala
Operatiuni - Directia Sisteme Informatice;

b. Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in fegatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva;

c. Prestatorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care
Achizitorul il poate justifica;

d. Prestatorul este declarat in faliment, cu condit;ia ca aceasta denunt;are sa nu prejudicieze sau
sa afecteze dreptul la ac^iune sau despagubire pentru prestator;

e. Prestatorul refuza sau omita sa aduca fa Tndeplinire dispozitiile/ cerintele emise de catre
Achizitor sau de catre persoanele autorizate desemnate de Achizitor;

f. Prestatorul cesioneaza oricare din obligatiile prezentului contract sau subcontracteaza fara a
avea acordul scris al Achizitorului;

g. Are loc o modificare organizational^ care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situat,iei in care asemenea
modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;
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h. Prestatorul nu acorda Achizitorului oricare din garantjile sau asrgurarile prevazute in
prezentul contract si/sau persoana care presteaza garantja sau asigurarea nu este in
masura sa isi indeplineasca angajamentele'

/. Aparitia oricarei alte incapacitatj legale care sa impiedice executarea contractului.

24.2. Prezentul contract inceteaza de drept la data indeplinirii tuturor obligatiilor de
catre ambele parti..

24.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestari
servicii in eel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la
data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat
indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

24.4. In cazul prevazut la clauza 24.3. prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale
a contractului.

24.5. In cazul prevazut la clauza 24.1. achizitorul executa garantia de buna executie a
prezentului contract.

25. Cesiunea
25.1. In prezentul contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor

nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel
cum au fost stipulate si asumate initial.

26. Forta majora
26.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
26.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate

prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
26.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,

dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
26.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte

parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

26.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

27. Solutionarea litigiilor
27.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale

amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

27.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

28. Limba care guverneaza contractul
28.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
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29. Comunicari
29.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momenta!
primirii.

29.2. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau
email, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabila contractului
30.1. Contractui va fi interpretat conform legilor din Romania.

31. Dispozitii finale
31.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din

cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea,
anterior sau ulterior incheierii lui.

31.2. Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor si/sau
orice alte drepturi de proprietate intelectuala si/sau industriala, obtinute in executarea sau ca
urmare a prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea
Autorttatii Contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera dupa cum considera
necesar, fara nici un fel de limitare geografica sau de alta natura.

31.3. Urmarirea prezentului contract se face de catre directiile de specialitate
semnatare, in functie de activitatea specifica fiecarei directii.

31.4. Prezentul contract a fost incheiat in 5 (cinci) exemplare.
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