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Contract de servicii
1Nr. /

c(3/ti "+,?, lP 
,

1. Preambul
in temeiul art.7 aln (5) din Legeanr.9812016 privind achiziliile publice, a art. 43 alin (1) qi (5) din HG

ttr. 39512016 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractului de achizilie publicS/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice s-a incheiat

prezentul contract de servicii,
Intre

A. Gradinita Nr. 255, cu sediul in B-dul Energeticienilor Nr. 3, sector 3, Bucuregti, cod fiscal 4433899, teVfax

02113462996, cont trezorerie RO06TRE224A650301,200130X Trezoreria Sector 3, reprezentati prin Branzoi

Elena, avflnd funcfia de Director gi Anca Tompa Jacqueline av6nd functia de Contabil in calitate ds xshizifsr',
pe de o parte
qi

B. S.C. Prosoftl.* S.R.L., cu sediul in Sh G-ral Barbu Vladoianu, nr.2,81.35, Ap. 55, Bucuresti, Sector 1,

(adresa de corespondenta: str.Nichita Stanescu, nr.l2, Otopeni, Jud.Ilfov), telefon/fax 0212221516, inregistratl
la Oficiul Registrului Comerfului sub nr. J40l975llI994,cod fiscal 5831590, avdnd contul

ROI2TREZ7005069XXX005478 Trezoreia Municipiului Bucuresti, legal reprezentatl de Mihaela Vasilescu,

avdnd functia de Administrator, in calitate de prestator, pe de altdparte.

2. Definifii
2.1 - Inprezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretafi astfel:

a) Contract- prezentul contract 9i toate anexele sale;

b)Achizitorsi Prestator - pnrfile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c)Prelul contractului - preful pl6tibil prestatorului de cltre achizitor,inbaza contractului, pentru indeplinirea

integrall gi corespunzitoare a tuturor obligafiilor asumate prin contract;

d)Senicii -activitlti a ciror prestare face obiect al contractului;
e)Produse - echipamentele, maqinile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in anexa./anexele

la prezentul contract qi pe care prestatorul are obliga{ia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform

contractului;

flForla majord- reprezintd, o imprejurare de origine extern6, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil[ 9i

inevitabild, care se afli in afara controlului oricdrei p6rti, care nu se datoreaz[ gregelii sau vinei acestora, 9i care

face imposibili executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:

rdzboaie, revolufii, incendii, inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii apirute ca unnare a unei

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci enuntiativ5. Nu este considerat forfi majorl un

eveniment asemenea celor de mai sus care, frrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare

executarea obligatiilor uneia din pirti;
g) Zi- zi calendaristicL; An - 365 de zile.
h)Penalitate contractaald - desplgubirea stabiliti in contractul de prestare servicii ca fiind plitibill de cdtre

una din pe4ile contractante cltre cealaltl parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzitoare sau cu

intfurziere a obligatiilor din contract(majordri de intdrziere qi/sau dauneinterese).

3. Inlerpretare
3.1 in prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de

plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referirelazile reprezinti zile calendaristice dacl nu se specificd in mod

diferit.
3.3 Clauzele qi expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

CLAA7,E OBLIGATORII

4. Obiectul gi preful contractului
4.1 Prestatorul se oblig[ sd presteze \ttnar ,,mentenanta program informatic contabilitate si buget,, in perioada

convenitii gi in conformitate cu obligafiile asumate prin prezentul contract.

4.2 Achizitorul se obligi s[ pldteasci prestatorului prelul convenit pentru indeplinirea contractului de

,,mentenanta pro gram inforrnatic contabilitate s i buget,,.

4.3 Preful convenit pentru indeplinirea contractului, pletibil prestatorului de cdtre achizitor este de 3.570'00 lei

inclusiv TVA, din care 570100 lei TVA, 3.000,00 lei exclusiv TVA, la un tarif lunar de 500100 lei exclusiv

TVA.



Denumire servicii Cantilate
luni-

Tarif unitar
/lunl

(feri TVA)
-lei-

Valoare
totala

(fdreTVA)
-lei-

Valoare
totala
(rvA)
Jei-

Valoare
totali

(cu TVA)
Jei-

)rmentenanta program
informatic contabilitate si

buget,,
6 500.00 3.000,00 570,00 3.570.00

5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este de 6 luni
2018 - 31 decembrie 2018.
5.2 Achizitod poate prelungi contractul prin
proceduri de atribuire, conform prevederilor
resurselor financiare.

de la semnarea lui de catre ambele parti, pentru perioada iulie

act adilional pana la adoptarea bugetului si finalizarea unei noi
arl. 165 alin. (1) din H.G. 39512016, in condiliile existenJei

6. Documentele contracfului
6.1 Documentele prezentului contract sunt:
a) caietul de sarcini;
b) detaliu cumpdrare direct[ atribuiti SICAP;
c) eventualele acte aditionale la prezentul contract, in masura in care vor fi incheiate.

,F.
T.Obligafiile principale ale prestatorului
7.1 Prestatorul se obligi si presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada conveniti gi in
conformitate cu obligafiile asumate, astfel cum sunt prevazute in caietul de sarcini.
7.2 Prestatorul se obligd si presteze serviciile respectand legislatia in vigoare, la standardele gilsau
performanfele prezentate in detaliu cumpdrare directi SICAP, anexl la contract.
7.3 Prestatorul se oblig[ sd despigubeascd achizitorul impotriva oricdror:
i) reclamalii qi actiuni in justifie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuali (brevete,

nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru
sau in legdturd cu serviciile prestate, qi

ii) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu excepfia situaliei in care o astfel de
incllcare rezultd din respectare a clauzelor contractuale.
7.4 Prestatorul se obligi ca serviciile prestate si respecte toate clauzele previzute in prezentul contract.
7.5 Prestatorul este rispunzitor at6t de siguran{a tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare utilizate, cit gi de
calificarea personalului folosit pe toati durata Contractului.
7.6 Daunele-interese datorate de cdtre Prestator vor fi plitite in termen de maxim 30 de zile de la data
ingtiinfirii primite din partea Achizitorului.
7.7 Prestatorul va executa contractul manifestdnd grija gi diligen{a necesard in indeplinirea serviciilor, incluzdnd
remedierea oriciror defecte/neconformiti{i ale acestora.
7.8 Prestatorulse obliga sa asigure inchirierea aplicatiei ProSys (conforma O.M.F.P. w.2021117.12.2013 si
O.M.F.P. w. 191712005) care sa permita exportul in format xmlin vederea depunerii situatiilor financiare in
Sistemul National de Raportare FOREXEBUG;
7.9 Prestatorul se obliga sa asigure functionalitatea optima a aplicatiei la care acorda asistenta tehnica;
7.10 Prestatorul se obliga sa asigure in cel mai scurt timp posibil adaptarea aplicatiilor la modificarile
legislative;
7.11 Prestatorul se obliga sapuna la dispozitie modulele aplicafiei in conformitate cu cerinlele legale, inclusiv
reglementlrile impuse de Ministerul Finanlelor Publice.
7.12 Prestatorul se obliga sa puna la dispozitie personalul necesar efectuarii serviciilor de asistenta tehnica prin
helpdesk pe web la adresa suport.ps.ro Quni - vineri in intervalul orar 8:30 - 17:30), sau interventie prin
deplasare la sediul unitatii de invatamant, daca problema nu poate fi rezolvata online.
7.13 Prestatorul se obligd si emitd factura dupi semnarea ftri obiecfiuni a procesului verbal de recep{ie lunard.

8. Obligafiile principale ale achizitorului
8.1 Achizitorul se obligl sd recepfioneze serviciile prestate in termenul convenit.
8.2 Achizitorul se oblig[ sd plateasci pretul catre prestator in termen de 30 de zile de la data inregistrarii
facturilor la sediul acestuia, cu conditia semnarii procesului verbal de receptie a prestatiilor. Plata serviciilor
prestate se va efectua lunar, in luna curentd, pentru serviciile prestate in luna anterioard.
8.3 Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de la expirarea perioadei convenite,
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va
relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.



CLAUZN SPECIFICE

9.Garanfia de buni execu{ie a contractului
9.1 Prestatorul nu are obligatia de a constitui o garanfie de buni execulie a contractului.

l0.Recepfie
10.1 Recep{ia serviciilor se efectueazl lunar, in ultima zi a lunii respective qi se consemneazi intr-un proces
verbal de recep{ie a serviciilor, semnat de ambele pdrfi.

11. Perioada de garantie acordata serviciilor
I 1.1 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, in scris, orice plAngere sau reclamafie ce apare in
perioada prestiirii serviciilor contractate.
ll.2 La primirea unei astfel de notificiri, prestatorul are obligaf ia de a remedia situalia in termen de maxim o zi
de la data notificlrii, fEri costuri suplimentare pentru achizitor.
11.3 Dac[ prestatorul, dupl ce a fost ingtiinfat, nu reugegte sd remedieze situafia in perioada convenit5,
achizitorul are dreptul de a lua mdsuri de remediere pe riscul qi spezele prestatorului gi ftri a aduce nici un
prejudiciu oricdror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fa!d, de prestator prin contract.

l2.Ajustarea pre{ului contractului
12.1 Pentru serviciile prestate, phfile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in detaliu
cumpdrare directi atribuita SICAP, anexd la prezentul contract.
12.2Prelul contractului este ferm gi nu se ajusteazape toata durata de executare a contractului.

13. Confidentialitate
13.1 Prestatorul se obligd s[ pistreze confidenfialitatea tuturor informafiilor la care are acces, prevederile legale
de prelucrare gi protecfie a datelor cu caracter personal, precum gi cele legate de protecJia muncii.
13.2 De asemenea, va lua toate mdsurile necesare pentru a pdstra confidenlialitatea asupra datelor qi
informa{iilor ce provin din executarea obligaliilor contractuale.

14. Amendamente
14.1 P[rfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adilional.

15. intarzieri qi amf,n[ri in indeplinirea contractului
15.1 Prestatorul are obligatia de a indeplini contractul de prestare a mentenanta program informatic
contabilitate si buget in perioadele inscrise in prezentul contract si conform cerintelor specificate in caietul de
sarcini.
l5.2ln afara caz;trfui in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a seviciului (prin
act adilional), orice intArzierc in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita penalitdli
prestatorului.

16. Subcontractanti
16.1 Prestatorul se oblign sd declare subcontractan{ii propugi la incheierea acordului-cadru. in mdsura in care
existi subcontractanfi propugi, se vor aplica dispoziliile capitolului V, secfiunea l-Subcontractarea din Legea
nr.98/2016;i prevederile capitolului IV, sec{iunea 1-Subcontractareadin HG nr.395/201.6.
16.2 Prestatorul are obligatia, incantl in care subcontracteazaexecttarea anumitor servicii ce constituie obiectul
prezentului contract, sa incheie contracte cu subcontractantii desemnati, in conditii similare celor prevazute in
prezentul contract, astfel incat sa se asigure respectarea obligatiilor asumate de prestator confonn prezenfului
contract.
16.3 La semnarea prezentului contract, prestatorul are obligatia de aprezenta toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
16.4 Existenta subcontractarilor nu il exonereazape prestator fata de achizitor pentru executarea integrala a
obligatiilor contractuale, prestatorul fiind deplin raspurzator fata de achizitor de modul in care subcontractantii
indeplinesc contractul.
16.5 Prestatorul are dreptul de a inlocui oricare dintre subcontractantii la prezentul contract numai cu acordul
prealabil, scris al achizitorului. Schimbarea subcontractantului nu va produce nicio modificare a clauzelor
prezentului contract.

17. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligafiilor
l7.l In cazul in care, din vina sa exclusivl, prestatorul nu reugegte si igi indeplineascd obligafiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobdnda legald penalizatoare prevdzut[ la
art.3 alin. (2^l) din OrdonanfaGuvernului nr. l3l20ll privind dobdnda legaliremuneratorie qi penalizatoare



f

pentru obliga{ii bdnegti, precum gi pentru reglementarea unor misuri financiar-fiscale in domeniul bancar,
aprobati prin Legea nr. 43/2012, cu complet[rile ulterioare. Dobdnda legal[ penalizatoare se aplici pentru
fiecare zi de intdrziere, pdn[ la ?ndeplinirea efectivd a obligafiilor.Dobdnda penalizatoare se aplicd lavaloarea
lunard a serviciilor neefectuate.
17 .2In cazrurl in care, din vina sa exclusiv[, achizitorul nu igi onore azd, facturile in termenul stabilit, prestatorul
are dreptul de a solicita plata dobdnzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plnlii neefectuate, in
conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind mdsurile pentru combaterea intirzierii in executarea
obligafiilor de platb a unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre profesionigti gi intre acegtia gi
autoritdfi contractante. Dobdnda legald, penalizatoare se aplicd pentru fiecare zi de intArziere, pilnd, la
indeplinirea efectivd a obligafiilor.
17.3 Achizitorul igi rezewd dreptul de a renunfa la contract, prinh-o notificare scrisd adresati prestatorului, ftri
nicio compensafie, dacd acesta din urmd intrl in insolvenfd, cu condilia ca aceasti anulare si nu prejudicieze sau
si afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunz[toare pentru partea din contract indeplinitd p6ni la data denunflrii unilaterale a
contractului.

18. Cesiunea
1 8. f . in prezentul contract este permisi doar cesiunea creanlelor niscute din acest contract, fiind posibili numai
cu acordul expres al debitorului cedat, obligafiile ndscute rlmdndnd in sarcina pd(ilor contractante, astfel cum
au fost stipulate;i asumate inilial.
Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanlia sau orice alte obligafii asumate
prin prezentul contract.
18.2. Atunci cdnd un subcontractant igi exprimd opfiunea de a fi pldtit direct este permisd cesiunea de creanli in
favoarea subcontractanfilor legati de partealpdrlile din contract care sunt indeplinite de cltre aceqtia. Transferul
de drept al obligafiilor de platd citre subcontractanVsubcontractanfi pentru partea/pdrlile din contract
aferentd/aferente acestuia./acestora, va avea loc in momentul in care va fi confirmati indeplinirea obligafiilor
asumate prin contractul de subcontractare.

19. For{a majori
19.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
l9.2Forla majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.
19.3 Indeplinirea contractului va fi suspendat[ in perioada de actiune a fortei majore, dar ftrd a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pir,tilor pAnI la aparitia acesteia.
I9.4Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
19.5 Daca for,ta majori actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 15 zile, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca weuna dintre
parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

20.Rezilierea contractului
20.1. Nerespectarca obligafiilor asumate prin prezentul contract de cltre una din pe4i dA dreptul p[rfii lezate de
a declara unilateral rezilierea contractului de servicii gi de a pretinde plata de daune-interese.22.2 Achizitorul igi
rezewd dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, fhri punere in intArziere, in cel mult 30 de zile de
laaparilia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului, respectiv ar fi contrari
interesului public.
20.3 In cazul prevdzttla clauza I9.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pdna la data denuntarii unilaterale a contractului.
20.4 Achtzitorul igi rczewd dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract, printr-o notificare prealabilS
transmisd Prestatorului, far6, intervenlia instanlei de judecati, frri punere in intdrziere gi ftri nicio compensafie,
in urm[toarele situa{ii:
a) Prestatorul incalcd obligafiile asumate prin contract;
b) Prestatorul incalcl prevederile punctului 18 din prezentul contract;
c) Daci Prestatorului ii sunt retrase sau nu obline autorizafiile, avizele sau orice alte documente necesare

executirii obligafiilor contractuale.
d) impotriva Prestatorului s-a declaryat procedura dizolvarii sau falimentului.
20.5 Achizitorul are dreptul sdrezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisd cu 15 zile inainte de
data la care rezilirea unilaterald va produce efecte, iar Prestatorul se obligd s[ plateascd Achizitorului o sumd
egal6 cu l0 % din valoarea contractului precum qi penalitatile datorate in baza prezentului contract, in
urmitoarele cazuri:



a)Prestatorul nu respecti termenul final gi/sau termenele intermediare previzute in contract, iar int6rzierile
depiqesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite in Contract;
b)Prestatorul nu presteazi servicii de calitate gi in conformitate cu caietul de sarcini gi cu prescriptiile gi

standardele in vigoare qi/sau nu remediazi calitatea serviciilor prestate, in termen de maxim 15 zile, degi a fost
notificat in acest sens de Achizitor.

21. incetarea contractului
2I.l Prezent:'tl Contract inceteazd, in urmltoarele situalii:
a) la expirarea duratei stabilite prin Contract;
b) prin acordul scris al pdrfilor;
c) in cazul in care interesul nafional sau local o impune, prin denun{area unilaterali de cltre Achizitor;
d) in cazul in care cazul de fo46 majori dtreazdmai mult de 2 luni de zile;
e) prln reziliere unilaterald de cdtre Achizitor in condiliile stipulate in prezentul Contract;
2I.2 Incetarea Contractului nu afecteazd, executarea obligafiilor scadente intre Pdrfile Contractante gi nu
exonereazd Partea in culp5, in caz de reziliere, de rispunderea pentru prejudiciile cauzate.

22. Solu{ionarea litigiilor
22.1. Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
prezentului contract.
22.2.Daca, dupa 15 zile de la lnceperea acestor tratalive, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de catre instantele judecatoresti competente de la
sediul achizitorului.

23. Rispunderea contractuali
23.1 Nerespectarea de cdtre pir{ile contractante a obligafiilor contractuale prevdzute in prezentul contract atrage
rdspunderea contractuall a pirfii in culpl.

24. Limba care guverneazl contractul
24.1Limba care guverneazi,contractul este limba romdn6.

25. Comuniciri
25.1. Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.
25.2. Oice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, c0t si in momentul primirii.
25.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmlrii in scris a primirii
comunicdrii.

26. Legea aplicabili contractului
26.1. Conlractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.
Pe{ile au infeles sd incheie azi prezentul contract in 3 (trei) exemplare, c6te unul pentru fiecare parte gi unul
pentru Sectorul3 al Municipiului Bucuregti.

ACHIZITOR,
Gradinita Nr.255

Director, 1 '

PRESTATO&
Prosoft# S.R.L.

Mihaela Vasilescu 2-^C\ET4 i.\-\
av '6'J .a

Sgfl+* *

Anca Tompa Jacqueline


