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Contract de achiziţie publică
- cod CPV 48780000-9

Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat
prezentul contract de furnizare de produse, între

ORAŞUL ALEŞD , str. Bobâlna , nr. 3, judeţul Bihor , cod poştal 415100, telefon/fax
0259-342539, 342589, cod fiscal ----------, reprezentat prin primar Todoca Ioan şi contabil şef Dem
Stelian , în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
SC METATRON NETWORKING SRL-D cu sediul în localitatea Uileacul de Munte , nr.----------, judeţul Bihor , nr. de înregistrare la Registru Comerţului -----------şi CUI----------,
reprezentat prin _____________________________________ , având funcţia de administrator ,
în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
1. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
2. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
3. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
4. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
5. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
6. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
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3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod
diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obliga să creeze ,, un soft personalizat , incepand cu proiectarea pana la finalizarea
unui soft costumizat .Acesta include dezvoltarea unei aplicatii dezktop , programe complexe tip client server , aplicatii online”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract si cu cerintele din
caietul de sarcini.
5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de
87.300lei fara TVA , conform ofertei .
6. Durata contractului
6.1 –Prezentului contract este valabil pana la data de 09.09.2019
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe după data de 08.07.2019
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
− oferta online
− caietul de sarcini
7. Obligaţiile executantului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile de dirigenţie de şatier la standardele şi sau performanţele
cerute de achizitor.
7.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu cerinţele achizitorului , pe baza
comenzilor făcute de acesta.
7.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de
către acesta.
8.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei
de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
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9. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,06% pe zi din preţul contractului.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
0,06% din plata neefectuată.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de dauneinterese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din
valoarea contractului făra TVA , respectiv 4365 lei , prin reţinere din facturi.
10.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului
creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au
fost respectate.
10.3– Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel:
- 70% din suma reţinută odată cu semnarea procesului verbal de recepţie instalare a softului
- 30% din suma reţinută odată cu semnarea procesului verbal de recepţie finală , la expirarea
perioadei de garanţie de 2 ani.
10.4 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului
11. Alte resposabilităţi ale executantului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat .
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1- Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta
le-a cerut şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.
13. Recepţie şi verificări
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executare pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
13.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest
scop.
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe executarea contractului în timpul cel mai scurt posibil .
(2) În cazul în care executantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:
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a) prelungirea perioadei contractului
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul
contractului.
13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea
contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a
acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
13.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
14. Forţa majoră
14.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
14.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
14.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
14.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
15. Soluţionarea litigiilor
15.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
contractului.
15.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie
prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecatoreşti din România.
16. Limba care guvernează contractul
16.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
17. Legea aplicabilă contractului
17.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
18. Protecția datelor
18.1. Achizitorul acordă Executantului dreptul de a prelucra și stoca datele personale ale
Achizitorului/Prestatorului și ale reprezentanților ce rezultă din cuprinsul prezentului contract și a oricăror
alte înscrisuri care se vor comunica între părți sau care vor fi puse la dispoziția Executantului/Achizitorului
pe orice altă cale, date care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectului prezentului contract și pentru a
respecta orice alte dispoziții legale.

18.2. Executantul acționează ca persoană împuternicită de către Achizitor, în calitate de operator de date, în
legătură cu datele cu caracter personal colectate/prelucrate în cadrul aplicației și acționează în consecință,
cu respectarea instrucțiunilor primite de la Achizitor și cu respectarea prevederilor din Regulamentul (UE)
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2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare originale , azi 08.07.2019, cate un exemplar
pentru fiecare parte contractanta.

Achizitor
ORASUL ALESD
Primar
Todoca Ioan

Contractant
SC METATRON NETWORKING SRL-D
Administrator

Sef serviciu contabilitate
Dem Stelian

Cons. Juridic
Bodea Alexandrina
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