
CONTRACT DE SERVICII

Nr.!..r.-. din data .1.-..f..~.I.-M

Prezentele clauze generale sunt aplicabile contractelor de achizitie publica de servicii, atribuite de autoritatile
contractante in conformitate cu dispozltiile Legii nr.98/2016 privind achizitfile publice si a celorlalte acte normative
aprobate in aplicarea acesteia.

Art.1. Partite
intre .
Autoritatea contractanta

adresa/sediul
telefon/fax
codul fiscal
cont
reprezentata prin

~i
Operatorul economic
adresa sediului
telefon/fax
numar de inmatriculare
cont
reprezentat prin

OIRECTIA GENERAL.~ DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1
BUCURE~TI ' I

Str. Plata Amzei Nr. 13, sector 1, Bucuresti, CP 010343 ,
021.311.91.10/021.311.91.06/021.311.91.31 fax: 021.319.99.92,
12293095,
RO 98 TREZ 24A5 4500 0203 030X Trezorerie sector 1,
Dna. TRASCAIANU Veronica-Adita, Director General ~i 01. COCOTA
Salvim-Codrut, Director General Adjunct al Directiei Economice

S.C. INTEGRISOFT SOLUTIONS S.R.L.
Aleea lanca nr. 2, BI. V18, Sc. A, Ap. 12, sector 3, Bucuresti
021.250.87.50 /I 021.250.87.52
J 40 / 10564 1 1999 cod fiscal RO 12448483
RO 73 TREZ 7035 069X XXOO 0702 Trezorerie sector 3
01 SIMIONESCU-Florian, Administrator, in calitate de Prestator

Art. 2. Definitii
1. in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Contract - prezentul contract ~i toate anexele sale;
b) Achizitor $i Prestator - par\ile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) Pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
inteqrala si corespunzatoare a tuturor obliga\iilor asumate prin contract;
d) servicii - actlvitatl a caror prestare face obiectul contractu lui;
f) tone majora - reprezinta un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executa rea sl,
respectiv, indeplinirea contractului; sun! considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inunda\ii
sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa.;
g) cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevazut ~i niei impiedicat de catre eel care ar fi fost chemat sa
raspunda daca evenimentul nu s-ar fi prod us;
h) Zile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare:
i) An - 365 de zile.

Art. 3. Interpretare
1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural ~i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2. Termenul "zi" - zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare. La
calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau actiune, data la care se
produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare. Termenul exprimat in zile in cepe sa curga
la inceputul primei ore a primei zile a termenului ~i se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului.
Termenul exprimat in luni sau ani incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului ~i se incheie
la expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a inceput
sa curga termenul; caca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie termenul nu
exista 0 zi corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore
a ultimei zile a lunii respective.
Oaca ultima zi a unui term en exprimat in zile, luni sau ani este 0 zi de sarbatoare le9ala, durninica sau sambata,
termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urrnatoarel zile lucratoare
3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.
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Clauze obligatorii

Art. 4. Obiectul principal al contractului
1. Prestatorul se obliga sa presteze Mentenanta aplicatie de salarizare, Sal.net, in perioada/perioadele
convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

Art. 5. Pretul contrectulul
1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 640,00 leilluna
fara TVA la care se adauga 121,60lei/luna TVA 19%, rezultand valoarea finala de 761,60 leilluna.
In anul2021 (7 luni), valoarea contractului este de 4.480,00 lei tara TVA la care se adauga 851,20 lei TVA 19%
rezultand valoarea totala de 5.331,20 lei cu TVA.
Art.6. Durata contractului
1. Durata prezentului contract este pima la data de 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire pana la data de
30.04.2022.

Art. 7. Executarea contractului
1. Executarea contractului incepe la data de 01.06.2021.

Art. 8. Documente/e contrsctului
1. Documentele contractului sunt:

a) Comanda din SEAP;
b) oferta tehnico-econornlca,
c) acte aditionale, daca exista:
d) alte anexe (daca este cazul).

Art. 9. Obligafiile Prestatorului
1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau pertormantele prezentate in propunerea
tehnico-economica , anexa la contract.
2. Prestatorul se obliga sa asigure buna functionare a aplicatiei.
3. Prestatorul se obliga sa asigure actualizari ale aplicatiei in conformitate cu schimbarile legislative in domeniul
contabititatil institutiilor publice, in termen de 2 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial a actului
legislativ.
4. Prestatorul se obliga sa asigure livrarea si instalarea de noi versiuni, in rnasura in care acestea apar, in termen
de 2 zile lucratoare de la data aparitiei noilor versiuni.
5. Prestatorul se obliga sa asigure esistenta tehnlca pentru rezolvarea eventualelor probleme tehnice legate de
functionarea apticatiei.
6. Prestatorul se obliga sa asigure asistenta in configurarea caracteristicilor modulului de contabilitate a veniturilor
~i de contabilitate a cheltuielilor.
7. Prestatorul se obliga sa asigure corectia eventualelor erori din aplicatia software sau disfunctionalitati
constatate si semnalate pe email de catre achizitor, in term en de 1 zi lucratoare. In cazul in care nu se poate
respecta termenul de 1 zi lucratoare, prestatorul va comunica pe email termenul in care poate remedia aspectele
semnalate de achizitor.
8. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in perioada stabilita la art.6.
9. Prestatorul se obliga sa transrnita factura, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate pe luna anterioara,
la Registratura Generala a Achizitorului.
10. Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:

i) reclarnatii si actiunl in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate lntelectuala (brevete,
nume, rnarci inregistrate etc.), legate de metodele folosite pentru sau in Ieqatura cu dezvoltarea de software; si

Ii) daune-interese, costuri, taxe $i cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepttia situatiei in care 0 astfel de
lncalcare rezulta din respectarea soficitarilor formulate de catre Achizitor.
11. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor. Totodata, este raspunzator atat de siquranta
tuturor operatiunilor ~i metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.
12. Dreptul de proprietate intelectuala asupra aplicatiel este al Prestatorului, Achizitorul avand doar drepturi de
folosire neexclusiva.

Art. 10. Obligafiile Achizitorului
1. Aehizitorul se obliga sa consemneze sau sa receptioneze orice versiune noua a apflcatiei, precum !_)ioriee
solicitare de asistenta tehnica.
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2. Achizitorul se obliga s~ plateasca tariful prevazut la clauza 5.1 in termen de 30 zile de la data la care factura
aferenta prestatiilor pe luna anterioara este inregistrata la D.G.I.T.L. Sector 1, de la articolul bugetar 20.30.30
"Alte cheltuieli cu bunuri si servicii".
3. In situatii exceptionale (neaprobarea bugetului de chelluieli, lipsa creditelor bugetare, etc.) termenul de plata al
facturilor inregistrate la Registratura D.G,I.T.L. a Sectorului 1, este de 60 zile de la data inregistrarii acestora la
Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1, conform dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 72/2013 cu modificarile si
completarile ulterioare. Situatiile exceptionale vor fi notificate de catre Achizitor printr-o notificare scrisa
Prestatorului in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturilor la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1,
4. Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile lucratoare de termenul prevazut la clauza 10.2,
respectiv 10.3, dupa caz, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce Achizitorul onoreaza
factura, Prestatorul va relua prestarea serviciilor in termen de 1 zi.
5. Achizitorul se obliga sa puna la dlspozitia Prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care Prestatorul Ie
solicita ~i pe care Ie considera necesare indeplinirii contractului.
6. Achizitorul nu are dreptul in niciun caz de a exporta, studia, copia, divulga structura, logica ~i modul de
organizare al informatiilor din programe sau din baza de date fara acordul scris al Prestatorului.

A'!. 11. Senciiuni pentru neindeplinirea cu/pabiJa a obliqeiiitor
1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste s~-~i indeplineasca obliqatiile asumate, atunci
Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, 0 surna echivalenta cu 0 cota de 0,10%
pe zi de intarziere din pretul facturii de plata.
2. in cazul in care Achizitorul nu i~i onoreaza obliqatiile in termen de 3 de zile de la expirarea perioadei convenite
la clauza 10.2, respectiv 10,3, dupa caz atunci acestuia ii revine obtiqatia de a pl~ti, ca penalitati, 0 suma
echivalenta cu 0 cot a de 0,10% pe zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea etectiva a
obliqatiilor.

Art. 12. Receptie ~i veriticeri
1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu noile
modificari legislative, respectiv cu solicitartle formulate de catre Achizitor.
2. Veriticarile vor fi efectuate de catre personalul specializat al Achizitorului ~i anume reprezentantii Biroului
Prelucrare Automata a Datelor ~i Plati Electronice precum ~i reprezentantii Serviciului Buget Financiar-Salarizare.

Art. 13. incepere, finalizare, tnterzieri, sistare, reziliere
1. (1) Prestatorul are obliqatia de a incepe presta rea serviciilor la data de 01.06.2021.

(2) Tn cazul in care serviciile oferite de Prestator sufera Intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile
vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata
intr-o perioada stabilita, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data
inceperii prestarii serviciilor.

(2) Tncazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului, sau
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, allfel decat prin lncalcarea contractului de catre

Prestator.tndreptatesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze
a acestora, atunci partite vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un act aditionat.

3. Daca pe parcursul indeplinirii contractu lui Prestatorul nu respecta termenulltermenele de prestare , acesta are
obliqatia de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se
face cu acordul partilor.
4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de prestare, orice tntarziere in
indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.
5. Oaca pe parcursul indeplinirii contractului apar situatii ce nu au putut fi avute in vedere la incheierea acestuia,
partile de comun acord, pot modifica prin act aditional data/perioadele de prestare asumate.

Art. 14. /ncetarea contractu/ui
1. Prezentul contract va inceta de drept la terminarea perioadei pentru care a fost incheiat.
2. Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline (de jure), Uira necesitatea unei alte forrnalitaf si
fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urrnatoare, dar nelimitandu-
se la acestea:

a) Prestatorul nu presteaza serviciile conform cu prevederile prezentului contract;
b) Prestatorul refuza sa duca la indeplinire solicitarile sau instructiunile emise de catre Achizitor;
c) aparitia oricarei aile incapacltati legale care s~ impiedice executa rea prezentului contract;

3. Prestatorul poate rezilia prezentul contract daca Achizitorul:
a) nu lsi lndeplineste obliqatia de plata catre Prestator a sumelor datorate acestuia in baza oricarei

certiflcari din partea Achizitorului, dupa expirarea termenului limita prevazut in prezentul contract;
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b) suspends derularea serviciilor sau a oricarei parti a acestora pentru motive nespecificate in prezentul
contract sau independente de culpa Prestatorului;
4. Nerespectarea obliqatillcr asumate prin prezentul contract de catre una dintre patti, in mod culpabil si repetat,
da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
5. Oricare dintre parti poate solicita denuntarea unilaterala a contractului, cu obllqatia notiticarii acestui lucru, in
scris, celeilalte parti cu 30 de zile inainte de data denuntarii.
6. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata Prestatorului, f<\lranici
o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la actiune sau despaqubire pentru Prestator. in acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract lndeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractu lui.
7. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobandit anterior acesteia in temeiul
prezentului contract.
8. Achizitorul tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in termenii prevazuti la art. 222 si 223 din
Legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice.

Art. 15. Ajustarea pretului contractului
1. Pentru serviciile prestate, pla\ile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate la clauza 5.1.
2. Pretul contractului ~i implicit prelungirea acestuia nu se ajusteaza.

Art. 16. Amendamente
1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractu lui, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circurnstante care lezeaza interesele comerciale
legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractu lui.

Art. 17. Cesiunea
1. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obligatiile nascute rarnanand in sarcina partilor
contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

Art. 18. Forta majora
1. Forts majora este constatata de 0 autoritate cornpetenta,
2. Forta majora exonereaza partite contractante de indeplinirea obliqatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.
3. indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile
ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
4. Partea contractanta care invoca forta majora are obliqatia de a notifica celeilalte p<\lrti, in 48 ore, de la
producerea fortei majore ~i in mod complet, interventia acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii conseclntelor,
5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va action a 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara nicio notificare
prealabila, fara interventia instantetor judecatoresti ~i fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte
daune-interese.
6. In situatii exceptionale (neaprobarea bugetului de cheltuieli, lipsa creditelor bugetare, etc.) termenul de plata al
facturilor inregistrate la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1, este de 60 zile de la data lnreqistrarii acestora la
Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1, conform dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 72/2013 cu modificarile si
completarile ulterioare. Situatiile exceptionale vor fi notificate de catre Achizitor printr-o notificare scrisa
Prestatorului in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturilor la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1.

Art. 19. Solutionarea litigii/or
1. Achizitorul !?i Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice nelnteleqere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul ~i Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil 0 diverqenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
iudecatoresf din Romania.

Art. 20. Limba care guverneaza contractul
1. Limba care guverneaza contractul este limba rornana.

Art. 21. Comunicari
1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transrnisa in
scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
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2. Comunicarile intre par1i se pot face ~i prin telefon, teleqrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmaril in
scris a primirii comunicarii.

Art. 22. Prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Partile se angajeaza sa respecte dispozitiile Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European si al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protectia date lor), denumit in continuare Regulamentul (EU) 2016/679.
2. In scopul asigurarii respectarii prevederilor punctului 2, partile dispun masuri specifice pentru asigurarea
respectarii dispozitiilor art. 25 din Regulamentul (EU) 2016/679.
3. Orice incalcare a securitatii datelor cu caracter personal care priveste datele prelucrate in temeiul prezentului
contract este notiticata de tndata de catre prestator, achizitorului in termen de maxim 24 ore de la data constatarii.

Art. 23. Legea ap/icabi/a contrectului
1. Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au lnteles sa incheie astazi, /.~.:t?~:.~.., prezentul contract in doua exemplare, a cate 5 file, cate
unul pentru fiecare parte.

S SERVICIU
SERVICIU CONTABILITATE

SI ACHII~~BlICE
CH~iela

SEF BIROU
PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR SI

PLATI ELECTRONICE
Certificat in privinta realitatii

regularitatii !?iIe alita\ii
CIULAC Liviu . c I

intocmit,

VLAGEAC'V

PRESTATOR
S.C. INTEGRISOFT SOLUTIONS SA

ADMINISTRATOR
SIMIONESCU Florian
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