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PRODUSE SOFTWARE
NR. 3519330 - 2121 COMUNA SOCODOR din data 12.10.2021

In temeiul Legii nr 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a cbntractelor
de concesiune de lucrari publice ~i a contractelor de concesiune de servicii, s..Jalnchelat
prezehtul contract de furnizare de produse, intre ~

Ii
ii

1.: Partile [I

COMUNA SOC ODOR adresa in Comuna Socodor, nr. 1, judo Arad, cod postal 317305,
cod fiscal: 3519330, tel.lfax: 0257 358100, email primaria@socodor.ro reprez,ntata prin
DI. Jura loan Dimitrie, Primar al Comunei SOCODOR, in calitate de achizitor, pe qe 0 parte,
si ~

SC SOBIS SOLUTIONS SRL Sibiu, cu sediul in localitatea Arpasu de Sus,' nr. 505,
judetul Sibiu, adresa de corespondenta: Calea Durnbravii nr.99A, Sibiu, telefonl fax: 0269
2300391 0269 230059, numarul de inmatriculare J32/348/1999, codul fiscal R012018818,
cont R064TREZ5765069XXX002433, deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat
prin DI. Gheorghe Silvian SORICI- Manager proiect informatic, in calitate de furnizor, pe
de alta parte.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor f lnterpretati astfel:
a. contract- reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale. !
b. acHizitor §i furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite inl prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza cqntractului,
pentru indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obllqattllor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb ~i orice ~Ite bunuri
cuprinse in anexalanexele la prezentul contract ~i pe care furnizorul are obliga1ia de a Ie
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; Ii
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partllor, care nu se idatoreaza
gre~elii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i
care face irnposibila executa rea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asernenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte [catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarsa nefiind
exhaustiva ci erumciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemensa celor de
mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de ~pstisitoare
executa rea obligatiilor uneia din parti. II

~~
3. Interpretare ~
3.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la 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 orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
3.3 Acest CONTRACT prin semnarea lui ~i intrarea in vigoare reziliaza de drept oricare alt
contract sau document existent anterior.

Clauze obligator;;

4. Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obliga sa livreze achizitorului Inrolare Ghiseul.ro APLxPERT.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract in termen de 15
zile (cincisprezece zile) de la emiterea iecturl! de cetr« furnizor.
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5. Pr~lul contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, este de 2.500 lei (douamiicincisute/ei),
prel la care se adauga T.\l.A. in valoare de 475 lei (patrusutesaptezecisicincilei).
5.2 Achizitorul va plati pretul produselor software furnizate doar pentru programele ~i
operatiunile informatice care au fost receptionate, conform Procesului verbal de receptie
finala , acceptat de catre Achizitor.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 60 zile lncepand cu data de 12.10.2021

7. Executarea contractului
7.1 - Execot:rea contractului incepe dupa semnarea lui de catre par1i.

8. Obligaliile principa/e ale furnizorului
8.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele specificate in contract.
8.2- Furnizorul se obliga sa instruiasca personalul desemnat de achizitor. Receptia
apllcatlilor informatice va fi lncheiata printr-un proces verbal de receptie finala acceptat de
catre pafti.
8.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reciarnatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din lncalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, ~i

ii)daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care 0 astfel de lncalcare rezulta din respectarea ofertei intocmite de catre furnizor.

9. Obligaliile principa/e ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul ~i conditiile convenite.
9.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre furnizor din conditiile specificate la Art.5
9.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 7 zile de la expirarea perioadei
prevazute convenite, furnizorului are dreptul de a sista livrarea ~i instalarea produselor
software ~i de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de
efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, furnizorul va relua prestarea
serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

10. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabila a obligaliilor
10.1 - in cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-~i execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penatltatl, 0 surna echivalenta cu 0 cota procentuala de 0.15% din pretul contractului.
10.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 7 de zlle de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obliqatia de a plati, ca penalitati, 0 surna echivalenta
cu 0 cota procentuala de 0.15% din plata neefectuata.
10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil ~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i
de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice

11. Alte responsabilitali ale furnizorului
11.1 - (1) Furnizorul are obliqatla de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul §i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
(2) Furnizorul se obliga sa supravegheze implementarea produselor, sa asigure resursele
umane, materialele, instalatille, echipamentele ~i orice alte asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitiva cerute de ~i pentru contract, in rnasura in care necesitatea asiqurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
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11.2 - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor. Totodata, este
raspunzator atat de siquranta tuturor operatiunllor si metodelor de prestare utilizate, cat !?ide
calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

12. Alte responsabilitati ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia furnizorului orice facilitati !?i/sau informatu pe
care acesta le-a cerut !?ipe care Ie considera necesare indeplinirii contractului.

13. Receptie ~i verificari
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de implementare a produselor pentru a
stabili conformitatea lor.

14. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
14.1 - (1) Furnizorul are obliqatla de a incepe implementarea produselor in timpul cel mai
scurt posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.
(2) in cazul in care furnizorul sufera Intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate
in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de implementare a produselor,
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauqa la pretul contractului.
14.2 - (1) Produsele implementate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a
acestora prevazuta a fi terminate intr-o perioada stabilita trebuie finalizate in termenul
convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii implernentarii produselor
(2) in cazul in care:

i) orice motive de Intarziere, ce nu se datoreaza furnizorului, sau
ii) alte circurnstante neooisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin lncalcarea

contractului de catre furnizor, lndreptatesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de
implementare a produselor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de
comun acord, perioada de implementare !?ivor semna un act aditional.
14.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenul de
implementare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de implementare asumate in contract se face cu acordul
partilor, prin act aditional.
14.4 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de
executie, orice lntarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penailtati furnizorului.

15. Ajustarea pretului contractului
15.1 - Pretul contractului nu se actualizeaza.

16. Amendamente
16.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora !?icare nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.

17. Forta majora
17.1 - Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
17.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor 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
fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
17.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat !?iin mod complet, producerea acesteia !?isa ia orice masuri care ii stau la dispozitie
in vederea limitarii consecintetor.
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17.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 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 pretinda celeilalte daune-interese.

18. Solulionarea litigii/or
18.1 - Achizitorul ~i furnizorul vor face toate eforturlle pentru a rezolva pe cale arniabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
18.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i
furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil 0 diverqenta contractuala, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Cornert ~i Industrie a
Rornaniel, fie de catre instantele judecatoresf din Romania.

19. Limba care guverneaza contractul
19.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

20. Comunicari
20.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transrnisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul
primirii.
20.2 - Comuntcarile lntre parti se pot face ~i prin telefon, teleqrama, fax sau e-mail cu
conditia confirmaril in scris a primirii cornuntcaru

21. Legea aplicabi/ii contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au lnteles sa incheie azi, 12.10.2021, prezentul contract in doua exemplare,
cate unul pentru fiecare parte.

Furnizor
S.C. SOBIS SOLUTIONS SRL

MANAGER PROIECT INFORMATIC
Gheorghe Silvian SORICI
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