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CONTRACT DE PRESTĂRI SER'r_iZE
1. Părţile contractului

În temeiul Legii nr. 98/2016,privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,s-a încheiat
Prezentul contract de prestari servicii î

BARTECH CORPORATION SRL, cu Sediul în, str„De.leob Felix _nr.6l,scc,l,Bucureti,Gta 021222.01.22,cu număr de înmatriculare la Registrul Comerțului140/794/2006, cod fiscal
RO 18304517, cont ROG&TREZGO75069XXX0001 84 deschis la Trezoreria, reprezentată de Dl.Marian
BARBU- Administrator, în calitate de Prestator, pe de altă parte.2. Definiții
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:contract —prezentul contract;
achizitorşi prestator- părțile contractante, așa cum Sunt acestea numite în prezentul contract:
Prejut. contractului - prețul plătibil prestatorului în baza contractului
îndeplinirea integrală şi „orespunzătoare a tuturorobligațiilor asumate Prin contract;servicii servicii aferente contractului,

ilă, care se află în afara controlului oricărei Părți, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, și care face imposibilă executarea şi,i“spectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, en,merare: "efiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este

3-1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi „contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de pluralşi vice versa, acolo unde acest lucru sate permis de context.3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit,
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4 Obiectul principal al contractului4-1.- Prestatorul se obligă să asigure lunar servicii de mentenanţă IT si accesorii „la sediul
ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI si AGREMENT BUCURESTI din Bucuresti
Sector. 1,Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.8 B, conform Anexa nr.1 la prezentul contract.4.2. -Achizitorul se obliga sa plateasca Pretul convenit in prezentul contract.5. Pretul contractului
5.1.-Valoarea contractului este de 34084 fara TVA,respectiv 8521 lei/luna fara TVA
8. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract: contractul este valabil de la data de 10.09.2018, până la data de
31.12.2018.

«o 6. Obligaţiite principale ale furnizorului61 - Prestatorul se oblig ieure lunar servicii de mentenata IT si accesorii la sediul
ADMINISTRATIEI

AGREMENT BUCURESTI din Bucuresti
Sector.1,Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.8

B, ei la prezentul contract6.2 - Prestatorul se obliga sa emita de lucrari pentru serviciile prestate
ce au ca drept obiectvi
7. Obligațite principate ale achicitorului7.1. - Achizitorul se obligă să achite facturile emise, în termen de max.30 zile de la înregistrarea facturii
la sediul său.

obligațiile, prestatorul va Telua prestarea serviciilor în cel maiscurt timp7.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, în scris,

achizitor.
& Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor&-- În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul întarzie să-și îPrin prezentul contract, acesta are obligația de a Plăti ca penalități o sumă echivalentă cu 0,1 % din
Valoarea contractului, pentru fiecare zide întârziere, Pâna la indeplinirea obligatiilor.

-

82 - Nerespectarea oblieațiilor asumate prin prezentul „ontract de către una dintre părți, în mod culpabil,
dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept, sau de a solicita rezilierea contractuluiȘi de a pretinde plata de daune-interese,

- -

5-3 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresatăPrestatorului, fără nici o compensație, i
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întăr-zieri în îndeplinirea contractului

Z/ prestatorul are obligația de a îndeplini contractul de prestari servicii în perioada mentionata inLttrac!fa Dacă PE PArcursu: îndeplinirii contractului de prestari servicii nu respecta perioada mentionata înfo act » deesa are obligația de a notifica, în timputil, achizitorul; modificarea datei/perioadei asumate7 Co act se face cu acordul parților, prin act adițional.în “97 afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare a produselor ,
93-17. tărziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.ori“* mentarea contractului
10 PE Contractul poate inceta:O »- acordul scris si semnatal ambelor Părţi:

H 3) ri voinţa Achizitorului şi fara intervei
b) indeplinirea clauzelor contractuale sau la terme,O) !5 partea care invocă o cauză de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte10 cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.
m “Rezilierea contractului

y - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a de

nția instanțelor judecătorești sau alte formalităţi

astfel încât îndeplinirea contractului respectiv arfi conCOP
osului public sau datorită rectificării buînte!

trarăIgctare prin care s*au pierdut fondurile băneşti alocatÎn siliul general al Municipiului Bucureşti.Col
e de

- În cazut prevăzut la art 14.1, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare112 partea din contract îndeplinită până la data denunță unilaterale a contractului.Pe"prezentul contract încetează de drept la data de 31.12.2018
7 Forțmajoră

-
1 | - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.2,—Forța majoră exonerează Părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentultract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.Cor Îndeplinirea contractului va fi suspe"2 dicisdrepturile cei se cuvencau păi
%4 - Partea contractantă care invocă fo,

îndată în perioada de acţiune a forței majore, dar fără alor până la apariția acesteia.
a celeilalte părți, imediat și în
dispoziție în vederea limitării

5 -Patea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea5
si acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

216Dac forța majoră acţionează sau se estimează că Va acţiona o perioadă maimare de 6 luni, fiecarearte va sveadreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreunaPA păi poată pretinde celeilalte daune-interese.
n Fumarea litigiilor
3.1 „AdizitorulșiPrestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prinate directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ci în cadrul sau în legătură cudepinie Contractului
în
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13.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor (ratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare Poate solicita ca disputa să se soluţioneze de cătreinstanțele judecătoreşti competente.14. Limba care guvernează contractul14.1. Limba care guvernează contractul este limba română,15. Comunicări
3-1 - (1)Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.

13.2 - Comunicările între părți se pot faceşi prin !slefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția
confirmării în scris a primirii comunicării.16, Legea aplicabilă contractului
161 - Contractul vafi interpretat conform legilordin România.Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în doug Exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Prestator,
BARTECH CORPORATION SRL

Administrator
Marian BARBU

W-
Financiar-Buget:" |,Monica COBAN. 2TDIprViză pentru le; itTI

ță Patrimoniu
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Anexa nr.1 la contractulnr. 12244/10.09.2018
Serviciile prestate lunar pentru mentenanta IT si echipamente periferice:
a. verificarea funcționării calculatoarelor, Copiatoarelor, faxurilor, imprimantelor:
b. lucrări de întreținere-hardware (la sesizări şicel puţin o dată pe lună) pentru fiecare

calculator, copiator, fax, imprimantă;
*. gresare, suflare și aspirare impurități din mecanismele interne a imprimantelor,

copiatoarelor și faxurilor;
d. curățirea periodică a calculatoarelor și serverelor, conform necesităților ALPAB;
e. înlocuiri componente defecte diverse ale imprimantelor, calculatoarelor, faxurilor;
f. deblocarea imprimantelor/copiatoarelor în urma reţinerii în mecanismele interiore a

hârtiei;

9. întreţinere preventivă şi repararea echipamentelor din dotarea ALPAB;
h. intervenţii în maxim 4 ore de la data sesizări telefonice sau prin orice alt mijloc, la

sediile din Bucureşti, şi de maxim 24 de ore la sediile centrelor regionale şiori de câte
ori este nevoie

Saranţia subansamblelor înlocuite - 12 luni.

Garanţia lucrării executate în cadrul reparațiilor - 3 luni pentru defectul reclamat şi
remediat.

Larevizie se efectuează minim următoarele operații:
a. desprăfuirea echipamentului;

b. curăţire/ştergere subansamble;

c. reglarea şi ungerea subansamblelor mecanice;
d. diagnoza gradului de uzură a diferitelor subansamble şi stabilirea necesităților de

înlocuire pe bază de deviz estimativ;

e. testare finală.

Numărul de intervenţii tehnice pe care beneficiarul le poate solicita prestatorului este
nelimitat.

WuT



,
Prestatorul va depune toate eforturile necesare pentru rezolvarea problemelor tehnice
reclamate şi totodată va furniza piesele de schimb sau subansamblele necesare
remedierilor, pe care beneficiarul le va achita separat.
Lucrările de întreținere şi depanare se vor efectuala sediile ALPAB.
Denumirea / tipul echipamentului Cantintate Pret Prettotal |

ofertat/buc. ofertat (fara
TVA)

Desktop-uri silaptop-uri 83 65 5395
Server

3 300 900
| Imprimante, multifunctionale, faxuri 56 21 1386o Copiatoare

E 120 840

TOTAL fara TVA 8521

TVA 1619

TOTAL cu TVA 10140
=)

Achizitor,
Prestator,ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI BARTECH CORPORATION SRL.ȘI AGREMENT BUCUREȘTIm

Administrator,
Marian BARBUo

Viza C.F.P.P. dSef Serviciu Financiar-Buget
Monica COBAN
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