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CONTRACT DE SERVICII 

nr. 21/15.06.2021 

1. PREAMBUL

În temeiul Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică si in baza H.G. nr. 395/2016, s-a
încheiat prezentul contract de servicii, între

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 cu sediul in Bucuresti Bdul Poligrafiei nr. 4 sector 1 telefon: 
319.32.63; fax: 319.32.54 , cod fiscal 4602068, cont nr. RO02TREZ70124670220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 
1, fiind reprezentata prin Director General Dumitra Matei, in calitate de achizitor, pe de o parte 

si 

S.C. SOFTESS 21 S.R.L., cu sediul in Sibiu, Strada Valea Aurie, nr. 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.
J32/904/2007, avand CUI RO21788662 si cont nr. RO50TREZ5765069XXX020048, deschis la Trezoreria Mun.
Sibiu, tel. 0726550713, e-mail office@softess21.ro, reprezentata prin Alexandru Badescu, in calitate de prestator
pe de alta parte.

2. DEFINITII

2.1-ln prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract - reprezintă prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - preţul platibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiiior asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect ai contractului;
e. produse - echipamentele, masinile. utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse la anexa/anexele
la prezentul contract si pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciiior prestate conform
contractului;
f. forţa majora - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului, sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice
alte catastrofe naturale, restricţii apătute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă
ci enuntiativă. Nu este considerata forta majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care fară a crea o
imposibilitate de executare face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE

3.1 -ln prezentul contract, cu exceptia unei interpretari contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural si vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul „zi" sau „zile" sau orice referire la zile, reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod 
diferit. 

4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI

4.1-Mentenanta site 3 luni, pentru Administratia Domeniului Public al Sectorului 1. 

4.2 -Serviciile de mentenanta ce urmeaza a fi prestate sunt precizate in caietul de sarcini al achizitorului. 

5. VALOAREA CONTRACTULUI

5.1-Valoarea contractului este de 5,970.00 LEI, la care se adauga TVA in cuantum de 1,134.30 LEI, rezultand un
total de 7,104.30 LEI (cu TVA).

6. INTRAREA IN VIGOARE SI DURATA CONTRACTULUI

Art. 6. Durata contractului

6.1.Durata contractului incepe la data semnării si înceteaza la data de 31.08.2021. C 
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8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

8.1-Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini.

- propunere tehnica si financiara

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI

9.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in comanda

SEAP/caietul de sarcini, anexa la contract.

9.2 -Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul împotriva oricaror:

I) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,

nume, marei înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau

in legatura cu serviciile achizitionate si

li) 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 întocmit de catre achizitor.

10. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

10.1-Achizitorul se obliga sa achizitioneze, porivit clauzei 14 serviciile prestate in termenul convenit.

10.2 -Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de maxim 30 zile, termen care începe sa

curga de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea

prevederilor legale.

10.3 -Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 15 zile de la expirarea perioadei prevazute/convenite,

furnizorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul

corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va prelua prestarea

serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

10.4 -Plata serviciilor prestate se face prin ordin de plata in cont nr. RO50TREZ5765069XXX020048 deschis la

Trezoreria Mun. Sibiu.

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1-ln cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi execute obligatiile asumate prin contract,

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati 0,1% pentru fiecare zi de intarziere

pana la îndeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 -ln cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 45 zile de la expirarea perioadei convenite,

atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati 0,15% pentru fiecare zi de intarziere pana la îndeplinirea

efectiva a obligatiilor.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si

repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract printr-o notificare scrisa adresata

prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze

sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. ln acest caz, prestatorul are dreptul de a

pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea de contract îndeplinita pana la plata denuntarii unilaterale

a contractului.

12. ALTE RESPONSABILITATI ALE PRESTATORULUI

12.1- (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si

promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,

instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de/pentru 

contract, in masura in care necistatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod 

rezonabil din contract. 

12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor. Totodata, este raspunzator atat de 

siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata 

durata contractului. 

13. ALTE RESPONSABILITATI ALE ACHIZITORULUI

13.1 -Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a

cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.

14. RECEPTIE, VERIFICARI SI GARANTIE
tl. 
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14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 

prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini. 

14.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia 

de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai, imputerniciti in acest scop. 

14.3 - Durata de garanţie a produsului este de -1 an de la data receptiei acestuia. 

15. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE

15.1- (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea

ordinului de incepere a contractului.

(2) ln cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in

exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

b} totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

15.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi

terminata într-o perioada stabilita în graficul de prestare, trenuie finalizate în termenul convenit de parti, termen

care se calculeaza de la data începerii prestarii serviciilor.

(2) ln cazul în care:

I) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza prestatorului, sau

li} alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre

prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricaror faze

a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

15.3 - Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia

de a notifica acest lucru, in timpul util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul

de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

15.4 - ln afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere

în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

16. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

16.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in comanda

SEAP/plati, anexe la contract.

16.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza.

17. AMENDAMENTE

17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale

legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18. SUBCONTRACTANTI

18.1 - Prestatorul are obligatia, în cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a încheia contracte cu

subcontractanti desemnati, in aceleasi conditii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele incheiate cu

subcontractanti desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia

se constituie in anexe la contract. 

18.3 - (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 isi indeplineste partea

sa din contract. 

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc

partea lor din contract. 

18.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a îndeplinit partea sa din 

contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. 

19. CESIUNEA

19.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa

obtina, in prealabila, acordul scris al achizitorului.

19.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii

asumate prin contract.

20. FORTA MAJORA

20.1- Farta majora este constatata de o autoritate competenta.
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20.2 - Farta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

20.3 - lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a tortei majore, dar fara a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acestora. 

20.4 - Partea contractanta care invoca farta 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. 

20.5 - Daca farta 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. 

21. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

21.1- 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. 

21.2 - 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 Romanesti. 

22. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

22.1- Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

23. COMUNICARI

23.1- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa 

in scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

23.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii 

in scris a primirii comunicarii. 

24. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

24.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa încheie azi 15.06.2021 prezentul contract in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

SEF SER . JURIDIC 

Lav,· . ,..nr,n no/eseu 

PRESTATOR 

S.C. SOFTESS 21 S.R.L.

Administrator, 

Alexandru Badescu 
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