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CONTRACT DE FURNIZARE 

Dotare cu echipamente sala de conferinta 
 

Coduri CPV: 38652120-7, 38653400-1, 32331300-5, 32351300-1, 35721000-4, 30213100-6, 
48316000-6, 32323500-8, 30237200-1, 31682530-4, 51313000-9, 51612000-5 si 79930000-2  

Nr. 5289  din data 28.04.2017 
 

Preambul  

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a 
Hotararii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publice/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice s-a incheiat prezentul contract de servicii.  

1. PARTI CONTRACTANTE  

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI, cu sediul in Piata 
Eroilor nr. 1A, Ploiesti, tel: 0244/38.49.24, fax: 0244/51.11.37, cod de inregistrare fiscala nr. 
9121553, avand cont bancar RO48 TREZ 24A6 8505 0200 130X, deschis la Trezoreria 
Municipiului Ploiesti, reprezentata prin ec. Dinu Ion Dan, avand functia de Director General, in 
calitate de ACHIZITOR, pe de o parte  

si  
 
S.C. LITEVISION CONSULT S.R.L. cu sediul in Str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr. 10, bloc 65, 
scara A, etaj 6, apartament 29, Ploiesti, judetul Prahova, tel.: 0732725475, e-mail: 
office@litevision.ro, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/29/775/2008, cod unic de 
inregistrare 23510726, avand cont bancar RO10 TREZ 5215 069X XX00 7397, deschis la 
Trezoreria Municipiului Ploiesti, reprezentata prin Pandelache Dragos, avand functia de 
Administrator, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte.  

2. DEFINITII  

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:  
a) contract - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand acordul de 
vointa al celor doua parti, incheiat in scris, intre A.S.S.C. Ploiesti, in calitate de "achizitor" si S.C. 
LITEVISION CONSULT S.R.L. in calitate de "prestator";  
b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 
contract;  
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului 
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;  
d) servicii - activitati a caror prestare fac obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in 
caietul de sarcini;  
e) act aditional - document ce modifica prezentul contract de servicii;  
f) oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;  
g) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, 
stabilite de autoritatea contractanta;  
h) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin 
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale; 
i) caiet de sarcini - document, reprezentand anexa a prezentului contract de servicii, intocmit 
de catre achizitor, care include definirea conditiilor, specificatiilor tehnice si, totodata, indicatiile 
privind regulile de baza care trebuie respectate in elaborarea propunerii tehnice de catre 
prestator (in acest caz Referat necesitate sala de conferinta Consiliul Local Ploiesti); 
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j) documentatie de atribuire - documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul 
contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini;  
k) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre 
parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana 
la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de 
garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;  
l) durata de prestare a serviciilor - intervalul de timp in care prestatorul presteaza serviciile 
pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prevazute in caietul de 
sarcini si in contract, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu 
exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data incheierii contractului;  
m) rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fara ca 
aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;  
n) standarde/conditii tehnice de calitate - standardele, reglementarile tehnice sau altele 
asemenea, prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;  
o) forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invicibil si inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca 
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enutiativa. Nu este 
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;  
p) penalitati - despagubirea stabilita in contractul de servicii ca fiind platibila de catre una din 
partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de 
servicii sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de 
parti;  
r) zi - zi calendaristica; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile.  

3. INTERPRETARE  

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu 
se specifica in mod diferit.  
 
 

CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI  

 4.1. Obiectul este reprezentat de achizitia de echipamente, istalarea si testarea 
acestora:"Dotare cu echipamente sala de conferinta", echipamente, accesorii si servicii 
descrise in cadrul Caietul de Sarcini (Referat de necesitate sala de conferinta Consiliu Local 
Ploiesti). 
 4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru 
serviciile prestate. 

5. PRETUL CONTRACTULUI  

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre 
achizitor, este de 30.328,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 5.762,32 lei, conform 
propunerii financiare, anexa la contract.  
 5.2. Tarifele stabilite pentru serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt 
următoarele: 
 5.2.1. Furnizare echipamente sala de conferinta: 26,00 lei fără T.V.A.;  
 5.2.2. Servicii de instalare echipamente sala de conferinta: 489,00 lei fără T.V.A.; 

5.2.3. Proiect (schita) instalare echipamente sala de conferinta:        lei fara T.V.A. 
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5.3.  Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele 
declarate in propunerea financiara (oferta acceptata din catalogul electronic de produse/ servicii/ 
lucrari publicat in SEAP), anexa la contract.  

6. DURATA CONTRACTULUI  

 6.1. Durata prezentul contract este de la data  semnarea acestuia de catre ambele parti 
pana la finalizarea instalarii si testarii sistemului de conferinta si voting, dar nu mai tarziu de 
15.09.2017. 
   6.2. Durata prezentului contract poate fi prelungita numai cu acordul ambelor părți, prin 
act adițional, în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.  
 6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 15.09.2017. 

7. Documentele contractului  

7.1. Documentele prezentului contract, care fac parte integranta din acesta, sunt:  
  a) Caietul de Sarcini – Anexa nr.1; 
  b) Oferta financiara – Anexa nr.2; 
  c) Propunerea Tehnica – Anexa nr.3; 
  d) Acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente in timpul derularii 
contractului.  

8. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI  

 8.1. Prestatorul se obligă să furnizeze echipamentele si sa presteze serviciile prevăzute în 
contract, la standardele şi/sau performanţele profesionale prezentate in propunerea tehnica 
anexa la contract. 
 8.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu modul de desfasurare a 
contractului stabilit in Caietul de sarcini. 
     8.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
 a) 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 legatură cu serviciile prestate, şi 
 b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea clauzelor contractuale. 
  

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI  

 9.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze echipamentele si serviciile prestate in termenul 
convenit. 
 9.2. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata, prin Ordin de plată, în termen de maxim 
30 de zile de la primirea facturii fiscale (în original) insotita de procesul-verbal de constatare a 
interventiei (semnat de reprezentanţii achizitorului şi prestatorului). 

 10. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR  

 10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalităţi, o sumă echivalentă  cu  o  cotă  procentuală  de 0,1% pe zi de întârziere din preţul 
contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
 10.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de întârziere din plata neefectuată, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
 10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de 
a pretinde plata de daune-interese. 
 10.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 



4 / 6 

 

această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 
 10.5. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre prestator, da 
dreptul achizitorului de a considera contractul de plin drept reziliat, fara judecata, fara punerea in 
intarziere si fara indeplinirea altor formalitati prealabile. 

CLAUZE SPECIFICE 

 11. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE PRESTATORULUI 

 11.1. Prestatorul are obligatia de a furniza echipamentele si a executa serviciile prevazute 
in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in 
conformitate cu reglementarile legale in vigoare. 
 11.2. Prestatorul se obligă sa supravegheze furnizarea echipamentelor si prestarea 
serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele necesare efectuarii 
serviciilor, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care 
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil 
din contract.  
 11.3. Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de 
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

  12. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE ACHIZITORULUI 

 12.1. 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 
indeplinirii contractului. 

 13. RECEPTIE SI VERIFICARI 

 13.1. 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. 
 13.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract si 
caietul de sarcini. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea 
reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 

 14. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE 

 14.1.1. Prestatorul are obligatia de a incepe furnizarea echipamentelor si prestarea 
serviciilor de la data semnarii contractului de catre ambele parti, cu durata de prestare pana la 
data de  15.09.2017. 
 14.1.2. In 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. 

 14.2.1. Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a 
acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare trebuie finalizate 
in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 

14.2.2. In cazul in care: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau 
b) 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 oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun 
acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional. 

 14.3. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati 
prestatorului. 
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 15. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

 15.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele 
prevazute in propunerea financiara, anexa la contract. 
 15.2. Preţul (tariful) rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului. 
 15.3. În funcţie de limita fondurilor alocate pentru îndeplinirea acestui contract sau a unor 
situaţii neprevăzute la încheierea contractului(modificări de efective privind numărul de posturi 
de pază necesare), autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta sau diminua 
cantităţile de servicii, fără modificarea preţului unitar(tariful prezentat în propunerea financiară). 
În acest sens, în urma notificării prealabile, se va încheia un act adiţional la contractul de servicii. 

 16. AMENDAMENTE 

 16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului. 
 16.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru cresterea/diminuarea 
serviciilor achizitionate, prin act aditional, in limita forndurilor bugetare alocate. 

 17. FORTA MAJORA  

17.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.  
17.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.  
17.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 

fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.  
17.4. Partea contractanta, care invoca forta 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.  

17.5. Daca forta 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 din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.  

18. SOLUTIONAREA LITIGIILOR  

 18.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul 
sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
 18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţa contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului.  

 

19. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL  

19.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.  

20. COMUNICARI  

20.1.1. Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris.  

20.1.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in 
momentul primirii.  

20.2. Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, 
fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii si a inregistrarii acesteia.  

20.3. Persoana responsabila pentru derularea prezentului contract de servicii este dl.  
Stan Adrian avand functia de Sef Serviciu Administrativ.  
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21. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI  

21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.  

  

Partile au inteles sa incheie azi, 28.04.2017, prezentul contract de servicii in doua (2) 
exemplare originale, unul (1) exemplar pentru achizitor si un  (1) exemplar pentru prestator.  
 
 

       ACHIZITOR,        PRESTATOR, 
 

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE                                S.C. LITEVISION CONSULT S.R.L. 
 COMUNITARE PLOIESTI 
   
DIRECTOR GENERAL,                   ADMINISTRATOR, 
 Dinu Ion Dan          Pandelache Dragos 
 
 

 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, 
 Iordache Elena 
 
 

 
SEF SERVICIU JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA 
           Chiva Daniela 
 
 

 
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, 
 Manea Florentina 
 
 
SEF SERVICIU ADMINISTRATIV 
 Stan Adrian 
 
 

 
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 
 Manea Constantin  
 


