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CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII
NR. 2 LA ACORDUL CADRU NR. 72/28.11.2014
PRIVIND SERVICII DE DEZVOLTARE DE SOFTWARE
1. Părţile contractului subsecvent
în temeiul Acordului Cadru nr. 72 din data de 28.11.2014, a intervenit prezentul contract
subsecvent, încheiat
/V

Intre
GARDA NAŢIONALA DE MEDIU - Comisariatul General cu sediul în Bucureşti, B-dul
Unirii nr. 78, Bl J2, sector 3, telefon/fax 021/326.89.71, cod
fiscal 15378153,
cont
Trezoreria Sector 3, reprezentata prin domnul Comisar General
Florin DIACONU, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi între

S. C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în
si
jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J32/348/1999, CUI R O I2018818, cont trezorerie
deschis la Trezoreria Municipiului
Sibiu, reprezentată legal de Ariana ONCIOIU, având funcţia de Manager Proiect Informatic, în
calitate de furnizor
a intervenit prezentul contract subsecvent
2. Definiţii
2.1. - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul ju rid ic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat
între o autoritate contractantă, în calitate de Prom itentul achizitor, şi un fu rn izo r de produse, în
calitate de Furnizor;
b) Promitentul achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea
denumite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil Furnizorului de către Promitentul achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;
d) servicii - serviciile, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, p e care Furnizorul
se obligă prin contract să le furnizeze Prom itentul achizitorului;
e) forţa majoră - un evenim ent mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care fa c e
im posibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenim ente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este
considerat fo r ţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fă r ă a crea o imposibilitate
de executare, fa c e extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi viceversa, 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.
4. Obiectul contractului
4.1 -Furnizorul se obligă să furnizeze servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare in
reţea în conformitate cu obligaţiile asumate prin ofertă şi prin prezentul contract.

5. Preţul contractului
5.1. - Valoarea contractului, pentru perioada 01.01.2015 -31.12.2015 este de 104.160,00 lei cu TVA,
respectiv 84.000,00 lei fara TVA, din care TVA in valoare de 20.160,00 lei,
6. Durata contractului subsecvent;
6.1. - Perioada contractul de furnizare este: 01.01.2015 - 31.12.2015.

7. Documentele contractului
7.1. - Documentele contractului sunt:
a) propunerea tehnică - anexa l;
b) propunerea financiară - anexa 2;
c) caietul de sarcini - anexa 3 ;
8. Obligaţiile principale ale Furnizorului
8.1- Furnizorul se obligă sa furnizeze serviciile la standardele si performantele prezentate in
propunerea tehnica, Anexa 1 la contract.
8.2 - Instalarea si configurarea sistemului informatic de gestiune a documentelor care respecta
cerinţele din Caietul de Sarcini - Anexa 3, pe serverul instituţiei.
8.3 - Configurarea bazelor de date (utilizatori, tipuri de documente, organigrama, registre)
8.4 —Instruirea utilizatorilor, precum si serviciul de asistenta si suport pentru soluţia informatica
propusa pentru cele 14 luni.
8.5- Furnizorul se obligă, sa furnizeze servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare in
reţea, începând cu data de 01,01.2015.
8.6- Furnizorul se obligă să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale în confonnitate cu cerinţele
caietului de sarcini şi cu prevederile prezentului contract.
8.7 - Furnizorul se obligă să despăgubească Promitentul achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, care rezulta din neindeplinirea,
îndeplinirea necorespunzatoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul
contract.
9. Obligaţiile principale ale promitentului - Promitentul achizitorului
9.1 - Promitentul achizitor se obligă să achiziţioneze şi să plătească preţul convenit în prezentul
contract.
9.2 - Promitentul achizitor se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
9.3 - Promitentul achizitor se obligă să plătească preţul serviciilor către Furnizor, în termen de 30
zile de la data primirii facturii, prin Ordin de plată, în contul de trezorerie al furnizorului. Factura
fiscala se emite in prima zi lucratoare a lunii curente si conţine contravaloarea prestaţiilor aferente
lunii anterioare emiterii facturii fiscale. Factura fiscala va fi insotita de un Raport de Activitate ce va
cuprinde prestările de servicii conform ofertei tehnice si a Caietului de Sarcini.

l t}. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
'10.1 - In cazul în care, din vina sa, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci
Promitentul achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,1% pe zi din valoarea obligaţiilor neindeplinite.
10.2- în cazul în care promitentul - Promitentul achizitor nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28
de zile de la expirarea perioadei convenite (pct, 9.3), atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % din plata neefectuată pentru fiecare zi
de intarziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor.
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 - Promitentul achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
furnizor. în acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
11. Ajustarea preţului contractului
11.1- Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează pe durata contractului
12. întârzieri în îndeplinirea contractului
12.1. Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare conform Caietului de sarcini şi a
Propunerii tehnice şi financiare ofertate.
12.2. - în afara cazului în care Promitentul achizitor este de acord cu o prelungire a tennenului de
furnizare, in condiţiile legii, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul promitentului
achizitor de a solicita penalităţi Furnizorului.
13. Cesiunea
13.1 Furnizorul se obligă să nu transfere, total sau parţial, prin acte juridice drepturile ce îi revin în
temeiul prezentului contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Promitentul achizitorului.
13.2 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
13.3 încălcarea clauza 14.1 dă dreptul Promitentul achizitorului la aplicarea pactului comisoriu de
gradul IV, contractul desfîinţându-se de plin drept fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate
prealabilă.
14. Forţa majoră
14.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2. - Forţa majoră exonerează părţile 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 că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
15. Soluţionarea litigiilor
15.1. - Promitentul achizitorul si Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.

15.i>. - Dacă, după 75 zile de la începerea acestor tratative, Promitentul achizitorul şi Furnizorul nu
’reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente din Romania.

16. Denunţare unilaterală
16.1 Promitentul achizitor îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată Furnizorului, fără nicio compensaţie, în acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale
a contractului,
1 7. Limba care guvernează contractul
17.1 Limba care guvernează contractul este limba romană.
18. Comunicări
18.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
18.2, - Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
19. Legea aplicabilă contractului
19.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
20. Confidenţialitatea
20.1. Furnizorul nu are dreptul, fără acordul scris al promitentului achizitor:
- să facă cunoscut Contractul subsecvent sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi;
- de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de
derulare a Contractului subsecvent, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile
Contractuale.
20.2. Printre informaţiile la care Furnizorul va avea acces si care vor fi considerate strict
confidenţiale, vor fi incluse, dar fara a se limita la:
- informaţii cuprinse în bazele de date ale instituţiei,
- informaţii de acces la baza de date a instituţiei,
- informaţii de acces la reţeaua VPN a instituţiei (IP-uri publice şi locale),
- informaţii de acces la serverele instituţiei,
- date de acces administrare baze de date,
- cod sursă baza de date,
- informaţii stocate sau transferate în/din bazele de date ale promitentului achizitor.
20.3. Dezvăluirea
oricărei
informaţii faţă de persoanele
implicate în îndeplinirea
Contractului subsecvent, se va face cu caracter confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor
informaţii necesare îndeplinirii Contractului subsecvent.
20.4. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare
la Contractul subsecvent dacă:
a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi Contractante
pentru asemenea dezvăluire; sau
b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia, caz in care va fi informata
de urgenta si cealaltă parte contractanta.
20.5. Obligaţia de confidenţialitate se aplică pe parcursul duratei acestui contract, precum şi după
încetarea acestuia, indiferent de motivul încetării, pe o perioada nelimitata.
20.6. Neindepfinirea de către Furnizor a obligaţiei de confidenţialitate, cu intenţie sau din culpa,
indreptateste promitentul achizitor la acoperirea integrala a oricărui prejudiciu direct sau indirect,
material sau moral cauzat de o asemenea neindeplinire.

21. Dispoziţii finale
21.1.- Urmărirea derulării prezentului contract se face:
- din partea Promitentul achizitorului, de către Ariana ONCIOIU ;
- din partea furnizorului, de către George LUCA,

Părţile au înţeles să încheie a z i ..................................prezentul contract în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

Promitentul achizitor,

Furnizor,

GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU

S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.

COMISAR GENERAL

Director General
Gheorghe SO

