ACHIZITOR
MUNICIPIUL BACAU

FURNIZOR

SC RIMOLDO CONSULTING GROUP SRL

Contract de furnizare cu montaj
Sisteme antiefractie si de monitorizare video (inclusive montaj, configurare, punere in functiune} pentru
obiectivul de investitii
"Sistem antiefractie si de monitorizare video cu camera de luat vederi • Piata Centrala" Bacau
COD CPV: 35120000-1 Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)
45312200-9 Lucrari de Instalare de sisteme de alarma antiefractie {Rev.2)

Nr.,/G.31-Si4z,, data 2..J--_ c:;. 2."2. 2-

.

1. în temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între:
MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin PRIMAR, LUCIAN-DANIEL STANClU-VIZITEU, cu sediul pe strada
Maraşeşti nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757 cod fiscal RO 27824497, cont trezorerie
RO71TREZ24A670503200105X în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
SC RIMOLDO CONSULTING GROUP SRL, cu sediul in localitatea lasi, str. Lascar Catargi, nr. 43, Judeţ
lasi, telefon/fax 0332104350, număr de înregistrare la Registrul Come�ului lasi J22/1263/2014, cod fiscal
RO28418900, cont bancar RO15BTRL02801202332719XX, deschis la Trezoreria lasi, reprezentată legal pnn
BOGDAN VUZA, având funcţia de Administrator, in calitate de furnizor, pe de altă parte
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract- reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul
contract. pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le fumizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de fumizarea produse!or, asistenta
tehnică în perioada de garanţie, orice alte asemenea obliga\ii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul
de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale
Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de na\ionalitatea furnizorului.
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform lNCOTERMS 2000 - Camera Internaţională de
Comerţ (CIC).
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i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fartă majoră un eventment asemenea celor de mai sus
care. fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi,
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi" sau ·zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendarist ce dacă nu se specifică in mod
dtfent.
4. Obiectul principal al contractului

4.1- Furnizorul se obligă să fumizeze s1 monteze: Sisteme antiefractie si de monitorizare video (inclusive
montaj, configurare, punere în functiune} pentru obiectivul de investitii "Sistem antiefractie si de
monitorizare video cu camera de luat vederi - Piata Centrala" Bacau, COD CPV: 35120000·1 Sisteme s,
dispozitive de supraveghere si de securitate {Rev.2), 45312200-9 Lucran de instalare de sisteme de alarma
antiefractie {Rev 2)

4 2 - Achizitorul se obhgă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul
contract respectiv 96.249,58 lei inclusiv TVA.
4.3 - "Sistem antiefracţie şi de monitorizare video cu camere de luat vederi - Piaţa Centrală" - pentru
clădirea administrativă (Serv,ciul Administrare Pieţe) din strada Pieţei, nr. 1, Bacău şi pentru spaţiile care
delimitează clădirea şI care sunt destinate pieţei (spaţii amenajate corespunzător activităţilor desfăşurate,
inclusiv căi de acces, culoare, zone parcare)
În cadrul procedurii, autoritatea contractantă achiziţionează un sistem antiefracţie şi de monitorizare video,
montarea şi punerea în funcţiune a sistemului.
Obiectul achiziţiei constă in:
- Întocmirea documentaţiei tehnice (proiect tehnic, cu obţinerea avizelor necesare, după caz) necesară
punerii in funcţiune a sistemu uI antiefracţie şi de monitorizare vrdeo cu camere de luat vederi, astfel
încât să fie îndep�nite cerinţele privind paza obiectivelor. bunurilor, valor;lor şi protec\Ia persoanelor conform prevederilor legale.
- Procurarea sistemului antiefracţie şi de monitorizare video, ;nc'usiv a accesoriilor necesare montajulu
- Montarea, configurarea sistemului antiefracţie si de monitorizare video
- Probe de verificare a întregului sistem şi ale tututror echipamentelor componente, punerea în funcţiune
a întregului sistem
5. Preţul contractului

5.1 Preţul cuprinde totalitatea cheltuielilor (transportul, resurse materiale. umane, cheltuieli de instructaj etc)
necesare realizării în condiţii optime şI la timp a contractului.
5 2 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate, este de 80.882,00 fără TVA . la care se adaugă
15.367 ,58 lei TVA, pentru un total de 96.249,58 lei fara TVA, conform Anexa 1
5.3 Preţul este ferm sI nerevizuibil pe toată durata de derulare a contractului.
5.2 Pretul include furnizare, livrare, miruire personal, montajul sr testarea echlpamentelor, la amplasamentul
indicat de catre Achizitor.
5.3 • Plata se va face prin ordin de plata in termen de max. 30 zr'e de la inregrstrarn facturii, la sediul
achizitorului, in contul numarul RO15BTRL02801202332719XX, deschis la Trezoreria las,
6. Durata contractului
6.1- Durata prezentului contract: 90 zile de la data emiterii ordinului de rncepere.
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