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Contract servicii de monitorizare auto si licenta de utilizare software
pentru localizare prin GPS
Preambul

in temeiul Legii Nr.

991201,6 din 19 mai2016 privind achiziliile publice cu modificarile si
completarile ulterioare gi a Hotdr6rii de Guvern Nr. 3 95/20 I 6 din 2 iunie 20 1 6 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizilie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achizitiile publice cu
modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract.

l.Partile
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN, cu sediu in Bucuresti, sector 1, Str.
Caraiman, nr.33A, telefon/fax 02112244122, CUI 23410107, Cont IBAN
RO17TREZ70L2466027LXXXXX, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentata prin Director
Executiv, Iuliana Livia Gomes, in calitate de achizitor, pe de o parte
qi

S.C. S.A.S GRUP SRL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, B-dul Ghencea Nr.43 B, Ghencea
Business center, etaj s,tel. 021.411.01.12; 0742.330.471; 0758.102.225, fax 021.411.03.12
inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. J40l1357512002, CUI RO
15105501, cont IBAN RO98BTRLRONCRT0V0460160C, deschis la deschis la Banca
Transilvania-sucursala Mariott , prin reprezentant legal Dl. Di
de administrator, denumit in prezentul contract, prestator
2.

DeJinilii

2.L inprezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract - reprezintd prezentul contract qi toate Anexele sale.
b.achizitor Si prestator - p5rtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. prelul contractului - prelul plitibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrald qi corespunzdtoare a tuturor obligafiilor asumate prin contract;
d.servicii - activitdfi a cdror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb qi orice alte bunuri cuprinse
in anexa/anexele la prezentul contract qi pe care prestatorul are obligalia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;

f . forla maiord - un eveniment mai presus de controlul parfilor, care nu se datoreazd gregelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care iace
imposibilS executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restric(ii
apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv6 ci enunciativa.
Nu este considerat forf6 majorl un eveniment asemenea celor de mai sus care, |rd a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pdrfi;
j. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3,Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Tennenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd, zile calendaristice dacd nu se
specificd in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului

4.1 Prestatorul se obligd sd presteze "servicii cle monitorizsre suto si licenta cle utilizare
software de localizare prin GPS si personal outorizut" conform ofertei anexa la contract, in
perioada/perioadele convenite qi ?n conforrnitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract.
4.2. Ritmicitatea serviciilor de monitorizare si licenta de utilizare software,ln conformitate cu
prevederile legale, vor fi atestate de Procesele Verbale de Receptie pentru servicii in care sunt
specificate: data, tipul operatiei, mentiuni / perioada, numele reprezentantului beneficiarului si
al titularului, precum si setnnaturile. Nerespe ctareaprevederilor legale in derularea contractului
duce la nulitatea acestuia.
4.3 Achizitorul se obligd sd plateascd prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile

prestate.
5,

Prelul contractului

5.1 Pentru serviciile stipulate la punctul. 4.1.

Prelul pentru indeplinirea contractului, plStibil prestatorului de catre achizitor, este de 600 lei
faratva (adica4 buc. GPS * 18.75 lei/luna:75lei;75leil4 buc. GPS x 8luni:600 lei pentru

licenta software

de monitorizare prin GPS) si 127 Iei/GPS) fara TVA

(tarif

interventie/montare/demontare GPS numai la cereie din partea achizitorului), valoare atotala a
contractului fiind 7 14 lei.
6. Durata contractului
6' 1 Prezentul cotltract

intrd in vigoare la data semndrii acestuia de c[tre ambele pd(i
contractante, iar durata acestuia este cuprinsa intre {}?.{ $.2{} ! I si i {. { Z"Zt} I r}"
6'2 Durata prezentului contract poate fi prelungita, prin act aditional, semnat de ambele par1i,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare \a d,ataincheierii acestuia conform art. 165 din
Hotararea nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
ref'eritoare la atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru.
7.
7'

Executareu contructului
Executarea contractului incepe de la data semnarii de catre ambele parli.

1

8, Documentele

contractului

8,1 Documentele contractului sunt:
a) acte adilionale, dacd exist6;

b) propunerea tehnico-financiar[;
r:) dctalir.r achiziti* dilcr:la atribuira

nr. 2-Lg!5

q
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9. Obligaliile principale ale prestutorului
9.1 Prestatorul se obliga sd presteze serviciile la standardele qi/sau performanlele prezentate in
propunerea tehnic6, anexd la contract.

9.2 Prestatorul va informa si solicita achizitorului sa fie create conditiile necesare pentru
indeplinirea sarcinilor ce revin din prezentul contract. De asemeni se vor intocmi documente
specifice serviciilor de monitorizare si licenta de utilizare software
9.3 Prestatorul se obligd sd presteze serviciile pe perioada derularii contractului.
9.4 Prestatorul se obligd sd despagubeascd achizitorul impotriva oricdror:
i) reclamalii qi acliuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in
legaturd cu produsele achizilionate, qi
ii)daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceplia
situaliei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de ra.iiri
intocmit de cdtre achizitor.

10. Obligayiile principule ale schizitorului
10.1 . Achizitorul se obligd s[ recepfioneze serviciile prestate prin proces verbal in termenul
convenit in contract.
10.2 Achizitorul se obligd sd plateascd pretul cdtre prestator in termenul cJe 60 rlc ziic dr: la
prirnilea lirciLrrii.
10.3 Dacd achizitorul nu onoreazb facturile in termen de 14 zile d,e la expirarea perioadei
prev[zute convenite, furnizorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor qi de a beneficia de
reactualizarea sumei de platb la nivelul corespunzdtor zilei de efectuare a plalii. Imediat ce
achizitorul onoreazd factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurl timp
posibil.

10.4 In mod obligatoriu, pentru a fi decontate, facturile vor
jusitificative referitoare la executarea serviciilor.

ll.

fi

insotite de documente

Sancliuni pentru neindeplinirea culpabitd a obligaliilor

1 in cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reuqegte sd-gi execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful contractutui, .u
penalitali, o sutnd echivalentd cu o cotd procentualS de 0.05o/o din pretul contractului ramas
neexecutat.
l\.2in cazul in care achizitorul nu onorcazdfacturile in termen de 14 zile de la expirarea
perioadei ptevazuta la pct.10.2, atunci acesta are obligalia de a pldti, ca penalit6ji, o suma
echivalentd cu o cotd procentual[ de 0.05% din plata neefectuatd pentru fiecare zi de intarziere
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
1 1.3 Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre
una dintre pd4i, in mod
culpabil qi repetat, d[ dreptul pd:{;iilezate de a considera contractul de drept reziliat qi de a
pretinde plata de daune-interese.
11.4 -Achrzitorul iqi rezewd dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd
adresatd fumizorului, fhrd nici o compensafie, dacS acesta din urmd da faliment, cu condilia ca
aceastd anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgubire plntru
1

1'

furnizor. in acest caz, furnrzorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
din contract indeplinita pAna la data denunflrii unilaterale a contractului.

partea

Clauze speciJice
12.

Alte resposabilitdli ale prestatorului

12.l(l) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevdzute in contract cu
profesionalismul qi prorntitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu
propunerea sa tehnicS.

(2) Prestatorul se obligd sd suprave gheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalafiile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitivd cerute de qi pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
12.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu1ia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodatd, este rdspunzdtor atdt de siguranla tuturor operafiunilor
qi metodelor de prestare utilizate, c6t qi de calif-rcarea personalului fblosit pe toata durata
contractului.
t3. Alte responsabilitdli ale

acltizitorului

Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia prestatorului orice facilit[1i qi/sau informalii pe
care acesta le-a cerut in propunerea tehnic5 gi pe care le considera necesare indepliniiii
13.1

contractului.

14. Receplie gi veriJicdri

14.1 Achizitorul a.re dreptul de a veriflca modul de prestare a. serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd qi din caietul de sarcini.
14.2 Yerifrc[rile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligalia de a notifica, in scris, prestatorului, identitat.u i.pr"r.rtanfilor sdi
imputernicili pentru acest scop.
I 5. incepere, JinuliT,are, intdrxieri, s istare
15.1 ( I ) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor in

timpul cel mai scurt posibil
de la primirea ordinului de incepere a contractului.
(2) In cazul in care prestatorul suferd int6rzieri qi/sau suportd costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului p64ile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, qi
b) totalul cheltuielilor afbrente, dacd este cazu| care se vor adauga la prelul contractului.
15.2 (l) Serviciile prestate inbaza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd,aacestora
prevazutd, a fi terminatd intr-o perioadd stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizate in
termenul convenit de parfi, termen care se calculeazd de la data inceperii prestdrii serviciilor.
(2) in cazul in care:
orice motive de int6rziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau
alte circumstanfe neobisnuite susceptibile de a iurveni, altfsl dec6t prin incalcarea
contractului de cdtre prestator,
indreptSjesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei
faze a acestora, atunci parlile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare qi vor semna
un act adilional.

i)
ii)

I 6. Aj ustarea prelului contractului

16.1 Pentru serviciile prestate, pla{ile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
in propunerea financiard, anexd, la contract.
16.2 Pre{ul contractului nu se actualizeazd,.
17. Amendamente

17.1 Parfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adilionil, numai in cazul apariliei unor
circumstan[e care lezeazd" interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu
au putut fi
prevdzute la data incheierii contractului.
18.

Forlu majord

18.1 Forla majord este constatatd de o autoritate competentd.
18'2 Forla majord exonereazd partile contractante cle indeplinirea obligaliilor
asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta aclioneazd.
18'3 indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a forlei
majore, dar frrd
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor p6nd la apaitriaacesteia.
l8'4 Partea contractant[ care invocd fo4a majora are obligalia de a notifica celeilalte p6r1i,
imediat qi in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice mdsuri care
ii stau la dispozilie in
vederea limitdrii consecinlelor.
18 5 Dacd forla rnajord ac\roneazd, sau se estimeazd ca va acliona
o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte par-fi incetarea de plin
drept a prezentului
contract, frrd ca vreuna din parli sd poatd pretindd celeilalte daune-inteiese.
I 9. Incetares contractului
19.I Prezentul contract inceteazd de drept: prin a-jungerea la termen
79.2 Contractul poate inceta qi in urrndtoarele
"ururi,
- prin acordul de voin{d al parfilor;
- prin tezilierea de cdtre o parte ca unnare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod
necorespunzdtot a obligafiilor asumate prin prezentul contract,
de cdtre cialalta parte, cu
notificare prealabild de 15 zile apdrlii in culpd;

-\

20. Sol

ulionuret I itigiilor

20'1 Achizitorul qi prestatorul vor lbce.toate efbrturile pentru arczolvape cale
amiabild, pri,
tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi
intre ei in cadrul sau in legatur6
cu indeplinirea contractului.
20 '2 Dacd', dupd I 5 de zile de la inceperea acestor
tratative neoficiale, achizitorul qi prestatorul
nu reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergentd contractual6,
fiecare poate solicita ca disputa
sa se solulioneze de c6tre instanlele judecatoregti competente.
21. Limba core guverneazd contractul
2

1.

1 Limb a care guverneaz[ contractul este limba rom6n6.

22. Comunicdri

22'1 -(1) orice comunicare intre pdrJi, referitoare la indeplin irea prezentului
contract, trebuie
s[ fie transmis[ in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdtinmomentul transmiterii
cdt qi in momentul
prirnirii.
22.2 cornunicdrile intre p6rfi se pot face qi prin telefon, telegramd, telex, fax sau
e-mail cu
condilia confirmarii in scris a primirii comunicdrii.
23. Legea aplicabild
23'

contractului

1 contractul va fi interpretat conform regilor din Romdnia.

Pa(ile au inteles sd incheie azi 2.05.2019 prezentul contract in doud exemplare,
cdte unul
pentru
fiecare parte.

Achizitor

Prestator
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