


ACHIZITOR 

MUNICIPIUL BACAU 

3. Interpretare

FURNIZOR 

SC RIMOLDO CONSULTING GROUP SRL 

3.1 in 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 calendanstice dacă nu se specifică în mod 
diferit 

4. Obiectul principal al contractului
4 1- Furnizorul se obligă să furnizeze si montaj· Sisteme antiefractie si de monitorizare video (inclusive montai, 
configurare, punere in functiune) pentru obiectivul de invest1ti1 "Sisteme monitorizare video • Piata de Gross

si Bazar Milcov", COD CPV: 35120000-1 Sisteme si dispositive de supraveghere si de securitate (Rev 2), 
45312200-9 Lucran de instalare de sisteme de alarma antiefractie (Rev.2} 
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit in prezentul 
contract, respectiv 82.916,15 lei inclusiv TVA.

4.3. Sisteme antiefracţie şi de monitorizare video (inclusiv montaj, configurare, punere în funcţiune) - pentru 
sediile/clădirile administrative Piaţa de Gross (Calea Moldovei nr. 76, Bacău) şi Bazar Milcov (str Milcov nr. 93, 
Bacău) şi pentru zonele de acces în clădirile administrative, căile de acces în spaţiile destinate pieţei, bazarului 
şi culoarele dintre tarabe, module, atei. 
în cadrul procedurii, autoritatea contractantă achiziţionează sistemele antiefracţie şi de monitorizare video, 
montarea şi punerea în funcţiune a sistemelor. 
Obiectul achiziţiei constă în: 

- întocmirea documentaţiilor tehnice (proiecte tehnice. cu obţinerea avizelor necesare,
după caz) necesară punerii in funcţiune a sistemelor antiefracţie şi de monitorizare video cu camere de luat
vederi, astfel încât să fie indephnite cerinţele privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ş, protectIa
persoanelor- conform prevederilor legale.
- Procurarea sistemelor antiefracţie şi de monitorizare video, inclusiv a accesoriilor
necesare montajului.
- Montarea, configurarea sistemelor antiefracţie şi de monitonzare video
- Probe de verificare a sistemelor si ale tuturor echipamentelor componente, punerea în funcţiune a

sistemelor.

5. Preţul contractului

5 1 Preţul cuprinde totalitatea cheltuielilor (transportul, resurse materiale, umane, cheltuieli de instructaj etc.} 
necesare realizării in condi\i1 optime şi !a timp a contractului. 
5.2 Preţul contractului, respectiv pre\ul produselor livrate, este de 69.677,44 fără TVA , la care se adaugă 
13.238,71 lei TVA, pentru un total de 82.916,15lei 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, intruire personal, montajul si testarea echipamentelor la amplasamentul 
indicat de catre Achizitor. 
5.3. • Plata se va face prin ordin de plata in termen de max 30 zile de la inregistrani factuni, la sediul 
achizitorului, in contul numarul RO15BTRL02801202332719XX deschis la Trezoreria IASI 

6. Durata contractului

6 1 - Durata prezentului contract : 90 zile de la data emiterii ordinului de începere. 
6.2 • Prezentul contract încetează să producă efecte dupa data indephnirii obhgaţ1ilor asumate de catre ambele 
părţi. 
6 3 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data expIrarn penoade1 de garantIe. respectiv 24 luni 
de la data montarii si 1nregistrani facturl la achizitor. 
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