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JUDETUL COVASNA

coMUNA MOAC$A
CONSILIUL LOCAL

uorAnAREA NR. suzozo
privind aprobarea incheierii a unui contract de prestlri servicii pentru mentenan{5 la

sistemul de supraveghere video stradal al comunei Moacsa

Consiliul Local al Comunei MoacEa, in qedin{I ordinar5 din data de 18 septembrie
2020;

AvAnd in vedere Proiectul de hotdrdre nr. 1.722111.09.2020; Refer:atul de aprobare nr.
1.720111,09.2020 al primarului,;omunei Moacqa, inifiatorul proiectului de hotar0re qi Raportul de
specialitate rtr.1.721111.09.202(l al Compartimentului financiar-contabil, impozite Ei taxe din cadrul
aparatului de specialitate al prirn,arului comunei MoacEa;

Avdnd in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea
domeniului public Ai privat, patrimoniu, economic, buget, finanfe, agriculturd qi dezvoltare
regionald, al Comisiei pentru s;dndtate, familie, proteclie sociald qi culte, invdldm6nt. cultur[ gi
gtiin{d tineret qi sport, respectiv al Comisiei pentru administralie locald, juridicS, ordine publici,
drepturile omultd, legislatia muncii qi disciplind, amenajarea teritoriului, urbanism, protec{ia
mediului gi turism ale Consiliului local al Comunei MoacEa;

Av6nd in vedere H.C.L rtr. 1012020 privind aprobarea bugetului locerl general al comunei
MoacEa pe total gi pe sec{iunile de funclionare Ei de dezvoltare, precum Ei modificarea Programului
de investi{ii pe arrul 2020;

Av6nd in vedere:
- art. 7 alin. (5) din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificarile gi

completdrile ulter:ioare;
- art. I alin. (2), art.2, art. 18 din Legea nr.33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor.

valorilor qi proteclia persoanelor', republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Decizia pregedintelui Autoritafii Nalionale de Supraveghere a Prelucrdrii Datelor cu

Caracter Personerl nr. 5212012 privind prelucrarea datelor cu caracter pelsonal prin utilizarea
mijloacelor de supraveghere vidr:o, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;

In temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b qi lit. d, art. 139 alin. (3) lit. a din O.U.G. nr.
5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

HOTAnA$rE

Art. 1. - Se aprobd inoheierea unui Contract de prestdri servicii pentru mentenanld la
sistemul de supraveghere video stradal al comunei MoacEa, intre Comuna Moacga in calitate de
achizitor qi IT CIIY SOLUTIOI{S S.R.L. in calitate de prestator.

Art.2, - Iiinantarea oheltuielilor se va asigura din bugetul local al comunei Moacqa.



Art. 4. - Cu
Compartimentul

Moacga,la 18

PRESEDINTE DE SEDINTA

prezentei hotdrdri se incredinleazd primarul comunei Moacqa qi

, impozite qi taxe din cadrul Primirriei comunei Moac;a.

CONTRASEMNEAZA
Secretar general al comunei

Fiiliip-Fuer M. Zelinda
t?* -- l-. u)( I' i {,\_------Y



ROMANIA
Anexi la H.C.L nr.5L12020

coMUNA MOACSA

PRIMARIA

Moacga nr. 354, cod pogtal 527120 tel./fax. 0267-345721
cF 420L740 E-mail: comunamoacsa@yahoo.com

N r. in registrare beneficiar
Nr.

N r. in registrare fu rnizor
Nr.

CONTRACT DE SERVICII

pentru mentenanli la sistemul de supraveghere video strradal

al comunei Moacga

Preambul:
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu modificirile gi completirile ulterioare,
precum 5i al altor prevederi legale emise in aplicarea acesteia, av6nd in verdere dispozitiile H.G.

nr.395/2OL6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevrederilor referitoare la

atribuirea contractului de achizitie public5/acordului-cadru din Legea nr. 98/20L6 privind
achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de prestiri servicii intre:

l.PARTILE
7.1. COMUNA MOAC$A, cu sediul in Satul MoacAa nr.354, Comuna Moacga, judelul Covasna,

tel./fax. nr. 0267-34572t, e-mail: comunamoacsa(ovahoo.com, Cod I'iscal 4201740, cont
deschis la Trezoreria OperativS a Municipiului T6rgu Secuiesc ROT8TRE;124A510103710130X,
reprezentat prin DESZKE Jdnos, in calitate de Primar, denumit in continuarc' achizitor,

9i
7.2. lT CITY SOLUTIONS 5.R.1.., cu sediulin municipiul Sf6ntu Gheorghe, str. Ciucului nr:31 ap.1-,

judelul Covasna, inregistrat la Oficiul Registrul Comerlului pe langi Tribun;alul Sf6ntu Gheorghe,
sub numdrul J14/76/20!7, CIF RO37201534, cod IBAN RO57TREZ256069X:XX008043, deschis la

Trezoreria Operativi a Municipiului Sfdntu Gheorghe, telefon nr. 0367-407'904, email office@it-
city.ro, reprezentat prin Ferencz Ldszl6, in calitate de Administrator, denumit in continuare
p restato r.

2.DEFINITII:
2.L. in prezentul contract urmitoriitermenivor fi interpretali astfel:
a) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ,
incheiat in scris intre unul sau mai mulli operatori economici gi una ori mai multe autoritSli
contractante, ce are ca obiect executia de lucriri, furnizarea de produse sau prestarea de
servicii, insotit de toate anexele sale;
b) act adilional - act s;emnat de ambele pirti contractante prin carel se modificl termenii
$i condiliile prezentului contract; actele aditrionale produc efecte de la s,emnarea lor de citre
ambele p54i, fac parte integrantl din prezentulcontract gi constituie anexe ale acestuia;
c) pirtile contractante - sunt achizitorul gi prestatorul, aqa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;
d) achizitor - beneficiarul serviciilor ce formeazl obiectul prezentului contract: termenul
"achizitor" are acelagi inteles in prezentul contract cu termenul de "beneficiar", precum 5i cu



"Autoritatea ContractantS'Errtitatea Contractant5", potrivit terrninologiei legisla{iei achizitiilor
publice;
e) prestator - persoana fizici sau juridici, ori asociere de astfel de persoane, legal
constituitS, responsabilS cu realizarea obiectului prezentului contract, care oferS in mod licit pe
piatl servicii ce formeazd olciectul prezentului contract; termenul de "prestator" are acelagi
inleles cu "Contractant" sau "Operator economic", potrivit terminologiei legislaliei achiziliilor
publice;
f) servicii - totalitatea activititilor pe care prestatorul trebuie sir le realizeze potrivit
documentatiei de atribuire gi oferlei, gi care fac obiectul prezentului contrarct;
g) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract produce efecte
intre p5rti, potrivit legii, ofertei gi documentatiei de atribuire, respectiv de la data intrdrii sale in
vigoare gi pAnE la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale ce revin amllelor pirti;
h) durata de prestarre a serviciilor - intervalul de timp in care prestatorul presteazi
serviciile pe care le presupurre indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prev5zute in
caietul de sarcini, in docurnentatia de oferti gi in contract, incepind cu data incheierii
contractului;
i) cerintele achizitorului - documentatia de atribuire, caietul de sarcini gi orice alte
cerinte/instructiuni emise de achizitor pe durata executirii contractului;j) caiet de sarcini - clocument, reprezent6nd anexi a prezentului contract de servicii,
intocmit de citre achizitor,, care include definirea condiliilor, a specificatiilor tehnice gi,
totodati, cerintele pe care trebuie si le indeplineasci serviciile, precurn Si indicatriile privind
regulile de bazi care trebuie respectate in prestarea serviciilor de citre prelstator;
k) specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natur; tehnicl ce permit
fiecirui produs, serviciu sau lucrare sI fie descris, in mod obier:tiv, intr-o manieri
corespunzitoare indeplinirii necesititii autoritltii contractante; specifica!iile tehnice sunt
previzute in caietul de sarcini;
l) documentatie de atribuire - documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de
autoritatea contractantS, obiectul contractului de achizitie publici gi pror:edura de atribuire a
acestuia, inclusiv caietul de sarcini, eventualele clarificiri, precizSri, mdsuri de remediere gi

orice informatii suplimentarer referitoare la documentele achizitiei;
m) ordin - orice instructiune sau dispozitie emisd de citre achizitor prestatorului privind
prestarea serviciilor;
n) oferti - actuljuridic prin care operatoml economic igi manifesti vointa de a se angaja
din punct de vedere juridic in prezentul contract de achizitie publicS; do,cumentatia de oferti
depusi de citre prestator conline propunerea financiari gi propunerea tehnicS, precum gi orice
alte documente stabilite prin documentatia de atribuire, acceptate de achizitor in cadrul
procedurii de achizitie publicl pentru atribuirea prezentului contract;
o) propunerea tehnici - acea parte a ofertei care contine obiectivele gi specificatiile
tehnice ale serviciilor ce trebuie prestate in conformitate cu prezentul contract, metodologia
sau specificatiile de ordin telhnic legate de prestarea serviciilor; propunr:rea tehnicS, parte a

ofertei, constituie anexd la prezentul contract;
p) propunerea financiari - acea parte a ofertei care conline pretul contractului pentru
prestarea serviciilor prevlzute de prezentul contract, precum 5i celelalte condilii financiare 5i
comerciale corespunzitoare satisfacerii cerintelor solicitate de citre achizitor prin
documentatia de atribuire a rcontractului, atagati in anexa la prezentul contrac!
q) pretul contractului - pretul plStibil prestatorului de cltre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract gi ofertS;
r) penalitate contractualS - sanctiunea stabiliti in contractul de prestiri servicii ca fiind
plitibilS de c5tre una din pirlile contractante citre cealalti parte. in caz de neindeplinire sau
indeplinire necorespunzitoare a obligaliilor din contract;
s) standarde/condilii tehnice de calitate - standardele, reglementirile legale incidente
in prestarea serviciilor ce fo,rmeazi obiectul prezentului contract, reglernentirile tehnice sau
orice alte asemenea reglementiri previzute in documentatia de atribuire, in caietul de sarcini,
precum giin documentatia de ofertS;
t) conflict de intere:;e - orice eveniment influent6nd capacitatera prestatorului de a
exprima o opinie profesionalS obiectivi gi imparlialS, sau care il impiedici pe acesta, in orice
moment, sI acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al
proiectului, orice motiv in legiturE cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului; aceste restrictii sunt de asemenea
aplicabile oriciror sub-contractanti, salariali gi experti aclion6nd sub autoritatea gi controlul
prestatorului;
u) for!a majori - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil gi inevitabil, mai
presus de controlul p54ilor, care nu se datoreazi gregelii sau vinei acesllora, care nu putea fi
prevSzut la momentul inch,eierii contractului gi care face imposibilS prestarea gi, respectiv,
indeplinirea contractului; surnt considerate asemenea evenimente: rizbozrie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice-alte catastrofe naturale-, restrictii apdrute-ca urmare-a unei
carantinerembargourenumerareamefrind exhaustivi, ci enuntiativi. Nu este considerat fortd



majori un eveniment asemerrea celor de mai sus, care, fSri a crea o impo:sibilitate de prestare,
face extrem de costisitoare prestarea obligaliilor uneia din pSrti;
v) zi- zi calendaristic6; arr-365 de zile.

J. INTERPRETARE:
3.1. Toate documentele contractului, precum gi intreaga corespondenti purtati in legdturl
cu contractul intre achizitor gi prestator vor fi scrise in limba rom6ni, iar contractul va fi
redactat gi ilterpretat in limba rom6nd.
3.2. (1) In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare,, cuvintele la forma
singularvor include forma de pluralgiviceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
(2)" in prezentul contract,'cuvintlle de gen masculin vor include 9i genu'l feminin, gi invers,
acolo unde acest lucru este permis de context.
3.3. Termenul "zi sau "zile"'sau orice referire la zile reprezintd zile calerrdaristice, dacS nu se
specificS in mod diferit.
3.4. Prezentul contract co,nstituie intreaga gi singura intelegere intre pirti gi exclude orice
alte comuniciri, negocieri sau intelegeri scrise sau verbale intre pirti realizate inainte de
incheierea contractului.
3.5. Daci oricare dintre clauzele contractului este nuld, anulat5,, interzisi de lege,
inaplicabilS, aceste imprejuriri nu vor afecta validitatea gi efectele oricdrei alte clauze din
contract.
3.6. Toati legislalia incidenti in cuprinsul contractului se va lua in calcul cu actualizdri,
modific^5ri gi completiri, inclusiv inlocuiri, dupi caz.
3.7. in c-azulin care, pe parcursul executirii prezentului contract, se constatd neconcordante
intre documentele contractului, va prima contractul.
3.8. lnacliunea, intSrziereil, toleranla manifestate de cStre una dintre pirtile contractante in
punerea in- aplicare a clauz:elor contractului sau acordarea de amAniri sau inlesniri citre
cealalti parte, nu sunt de naturi s5 afecteze sau restr6ngi drepturile acelei pdrti rezultate din
contract, renunlarea la un drept neputdnd fi prezumati in nicio situatie.

CLAUZE OBLIGATORII:

4. OBIECTUL CONTRACTULLII:
4.L. Obiectul prezentului contract este achizilia publici de Servicii pentru mentenanta la
sistemul de supraveghere video stradal pe teritoriul comunei Moacga, const6nd in: L1 buc.
camere fixe in exterior;1 buc. unitate de inregistrare; 1 buc. unitate de vi:zualizare, pentru care
prestatorul se obligi si realizeze asistenli tehnici, service gi asigurarea cu piese de schimb
ilentru sistemul de supraveg;here video 5i asigurarea bunei funclionare a centrului integrat de
supraveghere video.

4.2. Serviciile lunare de mentenanle consti in: verificare fixare carnera video; verificare
echipamente de preluare, arCaptare, multiplexare 5i transport semnal; verificare echipamente
vizu a liza re; verifica re Softwa rw echipa mente I P.

4.3. in cadrul intervenliilor, eventualele echipamente defecte sau uzate, iepite din garanlie
(acumulator, camere video, obiective, etc) vor fi inlocuite cu acceptul aclrizitorului cu condilia
intocmiriiin paralel a unui derviz de lucrdri acceptat de citre achizitor.

s. PRETUL CONTRACTU,L|il $t MODALtTAft DE PLATA:
5.1. Pre!ul total convenit pentru indeplinirea prezentului contract, pliitibil prestatorului de
citre achiiitor, este de 550 lei/lun5, la care se adaugi TVA, conform actelor normative in
vigoare.
5.2. Modalitili de plati: plata se va efectua intr-o singuri trangS, lunar, dupi depunerea
procesului-verbal, care cuprinde efectuarea serviciilor de mentenan!d, efectuat lunar.
5.3. Decontrarea serviciil<lr prestate se va realiza pe baza facturii depr,rse de cStre prestator
la sediul autoritdlii contracta nte.
5.4. Beneficiarul va pl5ti sumele datorate prin ordin de plati in contul irrdicat de prestator.

6. DURATA CONTRACTULU,I:
6.1. Durata total5 a prrezentului contract este de 12 luni.
6.2. Executarea contractului incepe in ziua incheierii contractului.
6.3. Prezentul contract de servicii inceteazd si produci efecte la data stingerii obligatiilor
contractuale ale ambelor pirti contractante.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUIz
7.L. Documentele contractului sunt: cumpirare directb prin SEAP nr.
DA2s87849 6 / 30.06.2O2O.



8. OBLIGATI|LE PRTNCTPALE ALE PRESTATORULUT:
8" 1. Prestatorul are oblilgatia de a presta serviciile la standardele 9i performanlele
profesionale inalte, prin pers;onal calificat, autorizat in domeniul 9i cu experien!5 in domeniul
vizat.
8.2, Sd comunice achizitorului lista cu persoanele autorizate sd efectueze lucriri pentru
desfSgu ra rea verifici rilor.
8.3. SE efectueze verificirile lunar.
8.4. Sd intocmeascS un proces-verbal de verificare dupi efectuarea aces;tora.
8.5. Sd intervini in regim de urgenli la solicitarea scrisi (fax/telefonici) a achizitorului in
maxim de 24 ore gi si intocmeascd procesul-verbal de intervenlie dupi efectuarea acesteia.
8.6. Si analizeze gi sd stabileasci cauza defectului, Iinand cont de durerta de viala a fiecirui
echipament. TotodatS, prest,atorul este deplin rispunzitor at6t de oportunitatea gi legalitatea
tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare utilizate, c6t gi de calificarea personalului folosit
pe toatS durata prezentului contract.
8.7. Si intocmeasci factura pentru serviciile prestate.
8.8. lntervenlii ocazionater de modificiri parole de acces ce pot fi operate de la distanla cu
termen de intervenlie de ma:xim 24 ore.
8.9. Toate intervenliile accidentale c6t gi modificirile de parole vor fii evidenliate intr-un
registru special.
8.10. Prestatorul se obligir si asigure dreptul de proprietate intelecllualS al achizitorului
asupra documentaliilor gi livrabilelor aferente serviciilor prestate in baza prezentului contract.
8.11. Prestatorul se obligi s5 supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele gi orice alte asemenea, fe de naturi provizorie, fie
definitivS, cerute de gi pentru contract, in misuri in care necesitatea asiguririi acestora este
previzuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract,, fiind totdati obligat
si respecte reglementirile legale referitoare la condiliile securitate gi sdnitate in munc5.
8.L2. Prestatorul se obligS si despSgubeasci achizitorulimpotriva oriciror:
a) reclamatii gi actiuni in justitie, ce rezulti din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuali (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echiparnentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legSturi cu serviciile prestate, gi

b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturS, cu exceplia situatiei in care

acestea sunt generate de respectarea clauzelor prezentului contract.
8.13 Prestatorul va r€Sp€cta prevederile Regulamentului (UEl 2Ot6/679 privind protec!ia
persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi libera circulalie
a acestor date.

9. CONFLICTUL DE TNTERESE::.
g.l.Prestatorul va lua toate rnisurile necesare pentru a preveni, stopa oriinlStura orice situatie
care ar putea compromite ex,ecutarea obiectivi gi impa(iali a prezentului contract de servicii.
9.2. (1) Conflictele de interese pot apirea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitSlilor politice ori de nertionalitate, legiturilor de rudenie ori afinitate, sau ca rezultat al
oriciror alte legituri ori interese comune.
(2) Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea s5-i compromiti independenta
ori pe cea a personalului sdu,
(3) Prestatorul se va as;igura ci personalul s5u, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea gi salarialii din telritoriu, nu se afli intr-o situatie care ar putea genera un conflict de
interese. Prestatorulva inlocui deindati gifiri vreo compensatie din partea achizitorului, orice
membru al personalului siru salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regisegte irrtr-o astfel de situatie.
(4) Pe durata derulSrii prezentului contract, prestatorul are obliga!ia de a informa deindati
achizitorul despre aparitia situatiilor de conflict de interese gi de a lua toate misurile legale
pentru inlSturarea lor.
9.3. in cazul in care presl:atorul nu-gi menline independen!a, achizitorul, firi afectarea
dreptului de a obline repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict
de interese, va putea decide incetarea cu efect imediat a contractului de servicii, pe bazi de
notificare prin care se aduce la cuno5tinta prestatorului rezilierea contractului.

1 0. o B Lt G AT t t LE P R I N C I PALE' ALE AC H I ZtT O R U LU I :

10.1. Achizitorul se obligi si receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
1O.2. Achizitorul se obligS si pliteascd pretul cdtre prestator, in terrnen de 14 zile de la
inregistrarea la sediul UAT Comuna Moacga a facturii emise de citre prestator, numai daci sunt
indepli4ite prevederile contractuale privind prestarea, verificarea gi recep'!;ia serviciilor.
10.3. in cazul in care achi,zitorul nu onoreazi facturile in termen de 1.4 zile de la emiterea
facturii, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilorin cel mai scurttimp posibil.
10.4. Si notifice in scris piestatorului aparilia unei defecliuni, tipul/descrierea acesteia.



10.5. Si asigure prestatorului accesul la instalatii, pentru desf6gurarea verificdrilor
personalului autorizat al prestatorului, si puni la dispozilia lrestatorului orice informatii gi/sau
documente pe care le detine gi care pot fi f5cute publice, necesare pentru realizarea obiectului
contractului.
10.6. Urmirirea modului de executare a prezentului contract se asigurd de citre achizitor prin
structura sa de specialitate, Compartimentul financiar-contabil, impozite gi taxe.

71. SANCTIUN| PENTRU NEiNDEqLINIREA CULqAB\LA A OBLIGATilLOR:
LL.l, (1) Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pirli,
in mod culpabil gi repetat, di dreptu! pertii lezate de a considera contractul reziliat gi de a
oretinde olata de daune-interese.
tt.z. in'cazul in care din vina sa exclusivi, prestatorul nu reutette s6-gi execute obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca
penalitSli, o sumi echivalenti cu 0,1 % pentru fiecare zi din plata neefectuate pini la
efectuagea pl6tii,
11.3. In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de L4 zile de la emiterea
facturii, atunci acesta are obligalia de a pliti, ca penalitStri, o sumi echivalenti cu O,L%o pentru
fiecare 

^zi 
din plata neefectuati p6ni la efectuarea plilii.

(21 lncilcarea obligatiilor contractuale de citre una din pi4i se notifici in scris celeilalte
p54i, comunic6ndu-se un termen de remediere a situatiei.
LL.4. Nici o parte nu poate modifica unilateral acest contract Modificarea poate interveni
numai prin acordul de vointi exprimat al p5r[ilor.
11.5. Achizitorul igi rezervi dr'eptul de i renunta oric6nd la contract, printr-o notificare scrisi
adresati prestatordlui, firi nicio'compensalie, dbci acesta din urmi di faliment, cu condilia ca
aceasti anglare sI nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la ac[iune sau despdgubire pentru
prestator. in acest caz, piestatorul are dreptul de a iretinde humai plata iorespunzitoare
pentru partea din contract indepliniti p6ni la data denuntirii unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE:

12.GARANTLA DE BUNA E^\ECUT\E A CONTRACTULUT:
t2.1. in ccinditiile art.39 allin. (2idin H.G. nr.395/2OL6, autoritatea contractanti nu a solicitat
contractantului constituirea garantiei de buni executie.

13. RECEPTTE St VERtFtCAiRtl
13.1. (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederrile legale in vigoare.
(2) Operaliunile de verificare cantitativi gi calitativS sunt destinate a permite achizitorului
controlul prestatoruluiin spercialin ceea ce privegte:
a) punerea in aplicare a prescriptiilor tehnice;
b) realizarea cantitativi gi calitativi a prestatiilor, conform clauzelor contractului.
(2) (1) Verificirile vor fi efectuate de citre reprezentantii achizitorului responsabili de
urmdrirea executirii prezentu lui contract.
(3) OperaliunilereceptieiimplicS:
a) identificarea serviciilor prestate;
b) constatarea eventualelor neconcordante a prestatiilor fati de cerinrlele solicitate;
c) verificarea respectirii condiliilor de prestare;
d) gonstatareaeventualelordeficientesinotificareaprestatorului.
(4) In cazul in care serrviciile solicitate nu sunt executate core:;punzltor interesului
achizitorului, prestatorul are obligalia de a le reface de indatS.
13.2. Receplia serviciilor se va face pe bazi de proces-verbal lunar de receptie a serviciilor
prestate. Prin semnarea procesului-verbal lunar de receplie a serviciiilor pr-estate in baza

irrezentului contract, achizitorul va accepta ci serviciile au fost prestat,e conform cerintelor
enuntate.

7 5. AJ U STAREA P RET U LU I'CO NT RACT U LU I :

15.1. Pentru serviciile prestate, achizitorul datoreazl prestatorului prelul contractului, astfel

cum este acesta stabilit in prezentul contract.
15.2. Prelul contractului nu poate fi ajustat.

l6.Modificoreo. suspendoreo gi incetoreu contractului:
16.L. Modificarea clauzelor prezentului contract poate fi convenitd dre p5rlile contractante
pe durata indepliniriicontractului, prin act adilional la contract,lncheiat?rrformS scrisS.
16.1.1. Pirlile contractante au dreptul, pe perioada de execulie a contractului, de a conveni



modificarea anexelor contractului, printr-un act adi!ional, in termenii gi conditiile prevdzute
prin acest contract.
76.L.2.|n cazul in care se doregte prelungirea duratei contractului, inainlte de data efectivi a
expiririi contractului, se va transmite de cdtre oricare dintre pSrtile contractante o cerere de
prelungire a acestuia.
16.2. Suspendarea: PirtiLe pot hotiri de comun acord suspendarea contractului in cazuri
justificate, pe o durati limitati. lntentia de suspendare a contractului va fi ficuti in scris,
inainte de data stabiliti pentru suspendare.
L6.2.t.Obliga1ia de plati a achizitorului se suspendl in situatia aparitiei unor diferende sau
litigii cu privire la executarea prezentului contract, in ceea ce privegte plata aferentS obligatiilor
afectate de diferend sau litigiu.

16.3. incetarea Contractului: Prezentul contract inceteazi prin:
a) ajungere la termen;
b) prin acordul pirtilor consemnat in scris;
c) executarea de citre ambele pirti a tuturorobligatiilor ce le revin conform contractului;
d) reziliere, in cazul in care una din p54i nu igi executi sau executi necorespunzitor
obligatiile contractuale;
e) prin denuntare unilaterali din partea achizitorului.
16.3.1. (1) Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat, fSri a fi necesari
punerea in int6rziere, printr-o notificare scrisi comunicati prestatorului, gi are dreptul de a
pretinde daune-interese in oricare dintre urmitoarele situatii:
a) prestatorul nu i5i indeplinegte obligatiile asumate prin prezentul corntract;
b) in cazul neexecutirii obligaliilor de cdtre prestator, chiar dacd neexecutarea este de
micl insemnitate, dar are caracter repetat;
c) prestatorul refuzi sau neglijeazi si duci la indeplinire instructiunile emrise de cStre achizitor
sau solicitarea transmisl de acesta, de a remedia orice executare necorespunzStoare a
obligaliilor sale contractuale, prin care se afecteazi prestarea corespunzitoare gi in termenele
previzute a serviciilor;
d) prestatorul subcontracteazi sau cesioneazi drepturile gi obligatiiler sale, cu incllcarea
prevederilor contractua le.
(2) Prestatorul poate comunica in scris achizitorului rezilierea contractului, dacS
achizitorul nu-gi indeplinegte obligatiile care sunt in sarcina sa gi prin aceasta pune pe
prestatgrin situatia de a nu 6lutea presta serviciul.
(3) Tn situatia rezilierii totale/patiale a contractului, din cauza neexecutirii/executirii
partiale de citre prestator ar obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-
interese cu titlu de clauzi penali in cuantum egal cu valoarea obligaliilor contractuale
neexecutate.
(4) Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra oblilga!iilor deja scadente
intre pirtile contractante.
(5) PIrlile contractante sunt de drept in intSrziere prin simplul fapt al nerespectSrii
clauzelor prezentului contract.
(6) Rezilierea contractului are loc cu respectarea clauzelor contractuale referitoare la
sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligaliilor, respectiv prin notificarea incdlc5rii gi
comunicarea rezilierii unilaterale, irevocabile a contractului.
(71 Ca efect al rezilierii, contractantul este rispunzitor pentru dauneler suportate de cltre
achizitor ca urmare a incetirii contractului inainte de termen, din culpa contractantului,
prestatorul fiind rispunzitor inclusiv pentru costurile privind procedura de atribuire pentru
un alt contract necesar pentru prestarea serviciilor.
L6.3.2. (1) Achizitoruligi rezervi dreptul de a denunta unilateral prezentul contract
de servicii, in cel mult 15 zile de la apari{ia unor circumstante care nu au prutut fi prevdzute la
data incheierii contractului :1i care fac indeplinirea acestuia contrari interesului public, sau
care conduc la modificarela clauzelor contractuale in aga mSsurd incdt tndeplinirea
contractului ar fi contrari interesului public.
(2) Fird a aduce atingere clispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau
dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitilii absolute a acestuia in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunla unilateral contractul in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmdtoarele situatii:
a) prestatorul se afli la m,omentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa dirr procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor;
b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit prestatorului, av6nd in vederer o incilcare gravi a
obligatiilor care rezultS din legislatia europeani relevanti gi care a fost constatatd printr-o
decizie a Cu(ii de Justitie a Ulniunii Europene;
c) in cazul modific5riicontractuluiin alte conditii dec6t cele previzute dr: prevederile legale in
vrgoare.

77.Stt BCO NT R ACTAR E. T E RT SU ST I N ATO R:
17.1. Subcontractarea: prestatorul nu subcontracteazi o parte sau p54i din contract.



L7.2. Ter! sustinitor: potrivit documentaliei de ofertS, prestatorul nu a invocat susJinerea
unui tert in legdturi cu prezentul contract de achizitie de servicii.

TS.CESIUNEA:
18.1.Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligaliile sale contractuale
asumate in baza prezentului r:ontract.
18.2,Prestatorul poate cesiona in conditriile legii drepturile de incasat din prezentul contract,
reprezent6nd contravaloarea serviciilor prestate, verificate, receptionate 5;i facturate, numai cu
acordul prealabil exprimat in scris al achizitorului, in conditiile O.U.G. nr. 146/2002 privind
formarea gi utilizarea resurserlor derulate prin trezoreria statului, republicat5, cu modificirile gi

com pletirile ulterioare.

l9.CODUL DE CONDtJtTA, CONFTDENT/,ALTTATEA tNFORMATttLOR t' PROTECTTA
DATELOR CU CARACTER PTiRSONAL:
19.1.Prestatorul va actiona irrtotdeauna loial gi impartial, ca un consilier cle incredere pentru
achizitor, conform regulilor gi/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum 5i cu
respectarea confidenlialititii privind clauzele prezentului contract. Se va abline si facd
afirmatii publice in legiturir cu obiectul contractului fdri si aibi aprobarea prealabilS a
achizitorului, precum gi si participe in orice activititi care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acersta. Pe perioada executirii contractului, prestatorul se obligi si
nu aduci atingere obiceiurilor politice, culturale 5i religioase dominante in RomAnia,
respect6nd totodati gi dreptr.rrile omului.
19.2.Prin semnarea orezentului contract. oirtile contractante incheie totdatd un acord de
protec[ie a datelor cu caracter personal, acord ce se aplicl in sensul articolului 28 din
Regulamentul General privirnd Protectia Datelor, in scopul protectiei datelor cu caracter
personal prelucrate de cStre p54ile contractante, precum gi de cdtre subcontractantii sau
tertii sususlinltori ai acestora, daci este cazul.
L9.3.Prestatorul 5i personalul siu salariat ori contractat de acelsta vor respecta
confidentialitatea, pe perioada executirii prezentului contract, inclusiv pe perioada oricirei
prelungiri a acestuia. ln acest sens, cu exceptia cazuluiin care se obline acordul scris prealabil
al achizitorului, prestatorul respectiv personalul s5u salariat ori contractat de acesta,
incluzSnd gi conducerea, nu \r'or comunica oricirei alte persoane sau entitiiti, nicio informatie
referitoare la prezentul contract sau despre care au luat cunogtinti in perioada derulSrii
acestuia gi nu vor face publir:5 nicio informatie referitoare la recomandSrile primite in cursul
sau ca rezultat al derulSrii lui. Totodati, prestatorul, respectiv personalul siu salariat ori
contractat de acesta, nu vor utiliza in dauna achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate
sau rezultatul studiilor, testelor/chestionarelor, cercetirilor desfS5urate in cursul sau in
scopul executirii prezentului contract.
19.4.Pl5lile citre prestator arferente contractului vor constitui singurul velnit ori beneficiu ce
poate deriva din prezentul contract, gi prestatorul, respectiv personalul siu salariat ori
contractat, inclusiv conducenea sa, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plati
indirecti oriorice alti formi de retributiein legituri cu sau pentru executarea obligatiilor din
prezentul contract.
19.5.Prestatorul va pune la dispozitia achizitorului, la cerere, documernte justificative cu
privire la condiliile in care sc, executi prezentul contract, prezent6nd la cererea achizitorului
orice raportiri, centraliziri, arnalize, situatii legate de executarea contractului.
19.6.Achizitorul va efectua onice documentare sau cercetare la fala locului pe care o considerd
necesari pentru strdngerea de probe in cazul oricirei suspiciuni cu privire la existenta unor
cheltuieli comerciale neuzualle.

2O.FORTA MNORA:
20.1.Forla majori este constatati de o autoritate competentS.
20.2.Forta major5 exonereazi pirtile contractante de indeplinirea obligiltiilor asumate prin
prezqntul contract, pe toati perioada in care aceasta actioneazi.
20.3.indeplinirea contractuluri va fi suspendatS in perioada de actiune a fontei majore, dar firi
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau plrtilor p6ni la aparitia acesteia.
20.4.Partea contractanti care invoci fo(a majori are obligatia de a notifica celeilalte pi4i,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice misuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitdrii consecintelor.

2 1.SO LUT I O NAREA LITIG I I LCt R:
2L.L.Achizitorul gi prestatorul vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabili,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legituri cu indeplinirea contractului.
2L.2.Dacd in termen de 15 de zile de la incercarea solutionirii neintelegerilor pe cale amiabilS
nu se ajunge la un rezultat favorabil ambelor p5rli contractante, fiecare clin acestea se poate



adresa instanlelor judecitoregti competente pentru solulionarea litigiului,

22. LI M BA CARE G UV E RN EAZ,A CO NT RACTIJ L:
22.1.Limba care guverneazi contractul este limba romdn6.

23.COMUNtCAm:
23.l.Orice comunicare intre p54i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisi in scris.
23.2.Orice document scris trr:buie inregistrat atat in momentul transmiterii, c6t gi in momentul
primirii.
23.3.Adresele la care se transmit comunicirile sunt cele mentionate in prezentul contract la
pct. 1 P5rtile contractante.
23.4.Comunicirile intre pdrti se pot face gi prin telefon, telegramS, telex, farx sau e-mail.

24. LEGEA APLI CABI LA CONTRACTU LIJ I :

24.1.Contractul va fi interprel[at conform legilor din Rom6nia.

Pdrtile au inteles sd incheie azi

fiecare parte contractantd.

ACHIZITOR

UAT COMUNA MOACSA

PRIMAR

J5nos DESZKE

contract in 2 (doud) exemplare originale, c6te unul pentru

PRESTATOR

tT ctrY soLUTtoNs s.R.r.,
ADMINISTRATOR

L5sz15 FERENCZ



DBCLARATIB DE CONSIMTAMAnT

privinril prelucrarea datelor cu caracter personal

in conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 67912016 al Parlamentului

European qi al Consiliului dirn 27 aprilie 2016 privind proteclia persoan<:lor fizice in ceea ce

prive;te prelucrarea dotelor cu caracter personal Si privind libera circulalie a acestor date qi

LEGEAnT. 190 din 18 iulie.2018 privind mdsuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE)

679/20 I 6,

Subsemnatul(a) cu domiciliul in localitatea

strada ff, _, bloc _, scara _, apartament

_, judetul identificat(a) cu CNP l_l_l_l_l_l_l_l_l_l I I I l,imi
dau in mod expres qi neechivoc consim{Imfintul ca urmdtoarele date personale:

n nume, E prenume, fl adres6, tr CNP, n nr/serie CI, E numdr pa;aport, tr e-mail,

n telefon, tr data naqterii, n stare civil[, n cetSlenia, f] etnia, tr fotografii, D docurnente

studii, n competente profesionale, ! loc de munc6, tr calificare, E carte funciard, tr numdr

cadastral, n numlr inmatriculare auto, tr permis de conducere, tr date privind starea de sdndtate,

n date financiar bancare, tr date fiscale, n convingeri religioase, politice, filosofice sau de naturi

similarS, tr date legate de fapte penale/contravenliilcazier,

Allte date personale:

sd fie prelucrate de

Covasna, CUI 4201740,

Comuna Moacqa, cu sediul in

reprezentant legal Deszke

localitatea Moacqa, 354, jud.

Janos - primar, in scopul

cdtre

prin

_, pentru perioada necesard indeplinirii obligaliilor legale qi/sau contractuale, dupd care vor fi

arhivate potrivit legislaliei aplicabile.

Data Semndtura

___.1)_


