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MUNICIPILL CRAIOVA - PRlIARlA \ttNICIPILLtl CRAIOVA 
Directia lnvestitii. Achizitii si Licitaii - Serviciul Licitalii 

Contract de servicil: ,.servicii - reparare i intrelinere unitali centrale de prelucrare (servere)" incheiat cu 

Contract de servicii 
Nr. ......... / .......... 

Incheiat In baza Notei justificative nr. .................. Intocmitä de Serviciul Licitatii i având In vedere 
finantarea de la bugetul local, la subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat al Consiliului Local a! 
municipiului Craiova la cap: 51.02.01.03.20.01.30. 

!• Pdr(ile contractante 
In temeiul OUG nr.34/2006privind atribuirea contractelor de achizitie publicL a contractelor de concesiune de 
Iucräri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile Si completarile ulterioare i H.G. 
nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achizitie publicä din O.U.G. nr.34/2006, s-a incheiat prezentul contract de servicii, Intre 

MUNICIPIUL CRAIOVA adresa sediului: str. A.I. Cuza nr. 7 Craiova, cod 200585, jud. DoIj telefon: 
+40251415177, fax: +40 251411561, cod fiscal 4417214, cont MAN ...........deschis la Trezoreria 
Municipiului Craiova, reprezentata prin Primar- Lia OIgua Vasilescu, in calitate de achizitor, pe de o parte 

, aclresa sediului ............................numär de inregistrare ............CU! ........, tel......., fax: ....... cont 
deschis la ........., reprezentata prin ...............in calitate de prestator, PC de altA parte 

2. Dejin4ii 
• 	 2.1 - In prezentul contract urmätorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) Contract - prezentul contract i toate anexele sale; 
b) achizitor .,ciprestator - pArile contractante, aa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) prefu! contractului - preul platibil prestatorului de cätre achizitor, In baza contractului, pentru Indeplinirea 
integrala i corespunzAtoare a tuturor obIigaiiIor asumate prin contract; 
d) servicli - activitati a cäror prestare face obiect al contractului; 
e)produse - echipamentele, mainiIe, utilajele, piesele de schimb i once alte bunuri cuprinse In anexa/anexele 
la prezentul contract §i pe care prestatorul are obIigaia de a le fumiza aferent serviciilor prestate conform 
contractului; 

foqa majorä - reprezinta o Imprejurare de origine extemà, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila i 
inevitabilä, care se aflä In afara controlului oricArei parti, care nu se datoreazA greelii sau vinei acestora, i care 

• face imposibila executarea i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
rAzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau once alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantinè, embargou, enumerarea neflind exhaustivA, ci enuntiativa. Nu este considerat fortA majora un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fàrA a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obIigaiilor uneia din parti; 
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele Ia forma singular vor include forma de 
plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau once referire la zile reprezinta zile calendaristice dacA flu se specificA In mod 
diferit. 

Clauze obligatori! 

4. Obiectul fipreful contractului 
4.1 - Prestatorul se obliga sA presteze ,,Servicii —reparare i Intre(inere un!tãfi centrale de prelucrare 
(servere)", in perioada/perioadele convenite §i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obliga sA plAteascA prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului ,,Servidll - 
reparare # lntre(inere unitö(i centrale de prelucrare (servere) ". 
4.3 -Preul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, platibil prestatorului 
de cAtre achizitor, este de: ............... lei ( exclusiv TVA), pentru Intretinere, la care se adaugA T.V.A. in 
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MUNICIPIUL CRAIOVA - PRIMARIA \tl'NICIPit Ll'I CRAIOVA 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii - Serviciul Licitatii 

Contract de servicii: "servicii - reparare;i intretinere unitati centrale de prelucrare (servere)" incheiat cu .................................. 

valoare de .......... lei, respectiv maxim ...... lei ( exclusiv TVA), pentru reparatii (piese de schimb), conform 
listei de preturi unitare aferente pieselor de schimb, la care se adauga T.V.A. in valoare de .............. lei. 
4.4 In functie de fondurile alocate cu aceasta destinatie, cantitatea se poate suplimenta, prin act aditional, Cu 
maxim ........... din valoarea contractului in conditiile prelungirii in anul 2016 a duratei contractului cu maxim 4 
luni calendaristice. 

5. Durata contractului 
5.1 — Durata de valabilitate a prezentului contract este de Ia semnarea contractului de catre phi i pans Ia data 
de 31.12.2015, cu posibilitatea prelungirii cu 4 luni, in functie de fondurile disponibile in anul 2016 cu aceastA 
destinatie. 

6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini nr .....................: 
b) propunerea tehnica §i propunerea financiard nutni rul .............. 

7. Obliga(iile principale ale prestatorului 
7.1-Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada/perioadele 
convenite §i in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, propunerea tehnica si cu obligaaiile asumate prin 
prezentul contract. 
7.2- Prestatorul se obliga sA presteze serviciile Ia standardele i/sau performantele prezentate In propunerea 
tehnicii, anexa la contract. 
7.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricAror: 

i) reclamatii i actiuni in justitie, ce rezulta din Incalcarea unor drepturi de proprietate intelectualii 
(brevete, nume, mfirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legaturi£ cu serviciile prestate, i 

ii) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice naturA, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel 
de incAlcare rezultA din respectarea chietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

8.Obligallile principale ale achizitorului 
8.1— Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract. 
8.2 - Achizitorul se obligii sA receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. Serviciile prestate vor fi 
considerate receptionate dupa verificarea si aprobarea acestora de catre achizitor. 
8.3 — Achizitorul se obliga sa plateascii pretul catre prestator dupa receplia serviciilor, in termen de 30 de zile de 
Ia emiterea facturii de catre acesta. 

9. San giuni pentru neindeplinirea culpabild a obliga(iilor 
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu I i indepline~te obligaliile asumate prin contract, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce ca penalitali o dobandii Iegala penalizatoare , calculatii conform art.3 
din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 cu modificarile i completarile ulterioare. Dobanda legala penalizatoare 
se calculeazA asupra valorii serviciilor comandate i neprestate, de Ia data la care furnizorul este in intarziere 
fatA de termenul prevAzut pentru prestarea serviciilor §i pana Ia data finalizarii serviciilor ce nu au fort 
prestate. Prestatorul este in intirziere fatA de termenul din contract, incepand cu prima zi care urmeaza dupA 
data la care termenul s-a implinit, f'dra a fi nevoie de nicio procedurd prealabilA de notificare a intarzierii. 
9.2 - In cazul in care achizitorul nu i$i onoreazA obligatiile in termenul stabilit Ia art.8.3, atunci acesta are 
obligatia de a plati o dobandA penalizatoare, calculatA conform art.3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 cu 
modificArile i completarile ulterioare, asupra sumei legal facturate conform prezentului contract i neachitatA. 
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cAtre una dintre pi£rti, da dreptul pAii lezate 
de a considera contractul reziliat de drept i de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul i~i rezervia dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisii adresatA 
prestatorului, fara nici o compensatie, dacA acesta din utmA dii faliment, cu conditia ca aceastA denuntare sA nu 
prejudicieze sau sA afecteze dreptul Ia actiune sau despiigubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzAtoare pentru partea din contract indeplinita panA la data denun>tArii 
unilaterale a contractului. 
9.5 - (1) Achizitorul va fi indreptAtit sA rezilieze unilateral contractul $i daca prestatorul: 

a) nu respecta prevederile privind constituirea garantiei de bunA executie; 
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MUNICIPIUL CRAJOVA - PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Investitii Achizitii si Licitatii Serviciul Licitatu 

Contractde servicli: ,,servicii - reparare i intrelinere  unitai centrale de prelucrare (servere)" incheiat Cu 

b) subcontracteazA sau cesioneazä obligatiile contractuale; 
c) flu indeplineste total sau partial obIigaiiIe prevazute in contract cu plata unei despagubiri In sarcina 

prestatorului; 
- (2) In cazurile prevazute la literele a,b,c, contractul se considerA desfiintat de pun drept fträ punerea in 

IntArziere §i frA once altä finalitate prealabila. 
9.6 - Once modificare a prezentului contract se face numai cu acordul scris al päriIor contractante. 
9.7- Contractul InceteazA In urmätoarele situatii: 

a) de drept: 
a. 1) prin incetarea activitatil prestatorului (faliment, dizolvare, desfiintare, lichidare voluntara, etc); 
a.2)prin ajungenea la termen; 
a.3) dacá forta majora actioneaza pe o dunatä egala sau mai mare de 6 luni, cu acordul scris al pariIor 
b) prin reziliere In cazul Indeplinirii sau neindeplinirii corespunzatoare a obIigaiiIon contractuale 

Clauze specflce 

10. Garan (Ia de bund execu(ie a contractulul 
10.1 - Prestatorul nu are obligatia sã constituie garanie de bunA executie a contractului. 

11.Alte responsabihtd(t ale prestatorului 
11.1 - (I) Prestatorul are obIigaia de a executa serviciile pneväzute In contract cu profesionalismul §i 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i In conformitate cu propunerea sa tehnica. 

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure nesursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele §i once alte asemenea, fie de natunä provizorie, fie definitivä, cerute de i pentru 
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce In mod 
rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilon in conformitate cu prevederile 
prezentului contract. Totodatà, este raspunzator atât de sigurana tuturor operatiunhlor i metodelor de prestare 
utilizate, cat i de calificarea personalului folosit pe toatä durata contractului. 

12.AlIe responsabihtd(i ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obliga sA puna la dispoziia prestatorului once facilitati i/sau informatii pe care acesta le-a 
cerut In propunerea tehnicä i pe care le considerA necesare pentru Indeplinirea contractului. 

13.Recep(ie fi verflcdri 
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea br cu 
prevederile din propunerea tehnica §i din caietul de sarcini. 
13.2 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentanhi sái Imputennicii, In conformitate cu 
prevederile din prezentul contract. 

14.Incepere,flnalizare, intdrzieri, sistare 
14.1 - (I) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor din prima zi care urmeazà celei in care se 
semneazA contractul de catne parti. 

(2) In cazul in care prestatorul suferä intânzieri din vina exclusivä a achizitorului, partile von stabili de 
comun acord prelunginea perioadei de pnestane a serviciului, pnin act aditional. 
14.2 - (I)Serviciile prestate In baza contnactului, tnebuie finalizate in termenul convenit de pari, termen care se 
calculeazä de la data inceperii prestarii serviciilor. 

(2) In cazul in care: 
i) once motive de intãrziere, ce nu se datoreazA prestatorului, sau 
ii) alte circumstante neobinuite susceptibile de a sunveni, altfel decât pnin IncAlcarea contractului de 

cätre prestator, Indreptatesc pnestatorul de a solicita pnelungirea perioadei de pnestare a serviciilor 
sau a onicärei faze a acestora, atunci parile vor revizui, de comun acond, perioada de pnestane i 
vor semna un act aditional. 

14.3 - In afara cazului In care achizitorul este de acord cu o pnelungire a termenului de executie, once Intánziene 
in Indeplininea contractului da dreptul achizitonului de a solicita penalitati prestatorulul. 
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Nit NICIPRJLCRAEOVA - PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
- 	 Directia lnvestiii Achizitu si Licitatli Ser iciul Licitatil 

Contract de servEd,: ,,servicii - reparare i intretinere unhtati centrale de prelucrare (servere)" incheiat Cu .................................. 

15.Ajustarea pre(ului contractului 
15.1 - Pentru servicille prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea 
financiarä, anexä la contract. 
15.2 - Pretul contractului este ferm pe toata durata contractului si flU se actualizeaza. 

16.Subcontractan(i - flu este cazul 

17.Forfa majord 
17.1 - Forta majorä este constatatä de o autoritate competentA. 
17.2 - Forta majora exonereazä partile contractante de Indeplinirea obligaiiIor asumate prin prezentul contract, 
pe toata perioada In care aceasta actioneaza. 
17.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata In perioada de actiune a fortei majore, dar flirA a prejudicia 
drepturile cc ji se cuveneau paflilor pâna la aparitia acesteia. 
17.4 - Partea contractanta care invocä forta  majorä are obligatia de a notifica celeilalte pari, imediat i In mod 
complet, producerea acesteia i sa ia once mäsuri care ii stau la dispozitie in vederea Iimitärii consecintelor. 
17.5 - Partea contractantä care invocä forta majorä are obIigaia de a notifica celeilalte pari Incetarea cauzei 
acesteia In maximum 15 Ale de la Incetare. 
17.6- Dacä forta majora actioneaza sau se estimeazä ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea drept.iI sA notifice celeilalte pafli Incetarea de drept a prezentului contract, frA ca vreuna din parti sä 
poatA pretindo celeilalte daune-interese. 

18.Solufionarea Iitigiilor 
18.1 - Achizi orul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilä, prin tratative 
directe, once neine1egere sau disputa care se poate ivi Intre ci In cadrul sau In legatura cu Indeptinirea 
contractului. 
18.2 - Dacä, d pa 15 Ale de la Inceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc sA rezolve In mod 
amiabil o di rgenta contractualä, fiecare poate solicita ca disputa sä se solutioneze de cätre instantele 
judecätoreti in România in a cäror razä teritoriala se aflä sediul achizitorului, conform prevederilor Legii nr. 
554/2004 priv nd Contenciosul Administrativ. 

•19. Limbo care guverneazd contra ctul 
19.1- Limba care guverneaza contractul este limba româna. 

20. Co,nunicdri 
20.1 - (1) Once comunicare intre pari, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie sä tie transmisA in 
scris. 

(2) Once document scris trebuie inregistrat atAt In momentul transmiterii, cat i in momentul primirii. 
20.2 - ComunicArile Intre pari se pot face i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 

• 	confirmarii In cris a primirii comunicArii. 

21. Legea apilcabild contractului 
21.1 Contractul va fi interpretat conform legi br din Roman ia 

22. Cesiunea 
22.1 -  Transferiil total sau partial al obligaiilor prestatorului rezultate din prezentul contract este strict interzis. 
22.2 - Este periisa doar concesiunea creantebor  nascute din acest contract In conditiile Codului Civil, prin 
acordul scris al mbelor parti. 

23. Dispozi(iifinale 
23.1 - Implementarea, derularea Si administrarea prezentului contract se va face de cAtre Directia Economico-
Financiara, ConpartimentuI Informaticä 

Partile au inteles sa inchele azi ..... ................... prezentul contract in 3 (trei) exemplare, din care 2 (doua) 
exemplare la achizitor i I exemplar la prestator. 

Achizitor, 	 Prestator, 


