
I ASTRAL GRUpe;&
[P[J'~@@~@DU®O CQ){lOlk~@ ~~lliJ~~®DUD@DU~ I<ONICA MINOLlA

vANzAIu & SERVICE BCHIPAMENTB BlROTIcA;COPIATOARE, lMPRIMAN'I'B, FAXUlU, CALCULATOARE, CONSUMABILB
2900 ARAD - ROMANIA - CALBAAUllBL VLAICU Nr.121-12S,TBUFAX: 0257 - 281S02; 0257 - 213130, E-mail: 18Inl.8IUP@adi!a.ro

CONTRA9oT DE SERVICE
Nr. din;;l9 .01..2014

Incheiat intre S.C. ASTRAL GRUP S.R.L. cu sediul in ARAD, Cl. Aurel Vlaicu Nr. 121-125, CUI
R08781144, denumita in continuare EXECUTANT, si PRIMARIA COMUNEI ~OFRONEA, cu
sediul in loco Sofronea Nr. 187,jud. Arad, CUI 3519593, tel: 0257.416101, reprezentata prin primar: 01.
Babau loan ~i contabil sef: O-na Clop Rodica, denumita in acest contract BENEFICIAR.

ART. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Executarea de lucrari de intretinere preventiva si depanare hard a echipamentelor beneficiarului,
prevazute in Anexa.

ART. 2. OBLIGATIILE pARTILOR
2.1. OBLIGATIILE EXECUTANTULill

2.1.1. Sa efectueze din proprie initiativa conform Anexei reviziile lunare la echipamentele beneficiarului.
Revizia echipamentului presupune operatii de curatire si ungere a partiilor mecanice, de reglare a
parametrilor electrici, pentru aducerea echipamentul la performantele stabilite de producator si operatii de
demontare-montare necesare, conform anexei.
2.1.2. Sa se prezinte la sesizarea beneficiarului in termenul prevazut in Anexa. In acest caz personalul
executantului va efectua operatiile necesare, strict legate de remedierea defectului reclamat de beneficiar.
2.1.3. Sa asigure contra cost In orice moment eel putin cantitatea minima de materiale consumabile si de
schimb: toner, cilindru xerografic, developer, hartie, pentru toate echipamentele din contract.
2.1.4. Atat reviziile cat ~i interventiile la sesizarile beneficiarului se vor executa la sediul acestuia,
che1tuielile de deplasare fiind cuprinse in taxa de abonament.
2.1.5. Sa intocmeasca la fiecare vizita facuta beneficiarului un raport de service In care se vor consemna
operatiile executate, piesele inlocuite si eventual piesele recomandate a fi schimbate.
2.1.6. Neprezentarea executantului In termenele prevazute in Anexa se penalizeaza cu 2% din valoarea
contractului pe zi de intarziere, pentru intarzieri ce nu depasesc 2 zile, ~i cu 5% pe zi pentru urmatoarele
zile.

2.2. OBLIGATIILE BENEFICIARULill
2.2.1. Sa respecte toate recomandarile facute de personalul executantului cu privire la conditiile de
instalare si exploatare a echipamentelor din prezentul contract.
2.2.2. Sa asigure echipamentul impotriva unor interventii de service efectuate de alte persoane decat
specialistii executantului.
2.2.3. Sa asigure prin personal autorizat (desemnat) curatirea echipamentelor (partile exterioare de
plastic), conform recomandarilor executantului.
2.2.4. Sa sesizeze imediat telefonic la departamentul de service Tel/Fax 0257-281502 sau prin curier,
executantul de orice dereglare sau defectiune a echipamentelor.
2.2.5. Sa asigure accesul personalului executantului la locurile unde sunt instalate echipamentele din
contract. Personalul executantului este supus jurisdictiei de protectia muncii a beneficiarului atat timp cat
se afla la sediul acestuia.
2.2.6. Sa confirme printr-o persoana desemnata executarea lucrarilor consemnate in raportul de service a
executantului.
2.2.7. Sa instaleze in echipamente doar consumabile achizitionate si garantate de catre executant, el
raspunzand direct de calitatea copiei.
2.2.8. Echipamentele sa fie conectate la prize cu pamantare, diferenta intre carcasa echip. si nulul prizei sa
fie de eel mult 1 V.
2.2.9. Echipamentele sa nu fie expuse in medii corozive, de umezeala (mai mare de 65% fara condens), la
o temperatura constanta peste 10 gr.C si maxim 30 gr.C lara socuri termice mai mari de 10 gr. C, este



ideal a climatizarea incaperii intr-un flux de aer proaspat, Este interzisa instal area echipamentului in zone
cu expunere directa in razele soarelui, sau langa geamuri deschise (ploi, vant, ninsori).
2.2.10. Sa achite in termen de 5 zile lucratoare de la primirea facturii cu taxele de abonament. In caz de
neplata se vor percepe penalizari de 0,5% pe zi. Dupa 30 de zile de intarziere se vor suspenda serviciile
executantului catre beneficiar pana la achitarea integrals a datoriilor, iar dupa 3 luni se va rezilia prezentul
contract.

2.3. CLAUZE COMUNE
2.3.1. Reparatiile de amploare sau cele necesare cu 0 dotare de laborator se vor executa la sediul
executantului.
2.3.2. Reparatiile de orice fel, altele decat reviziile periodice ~i interventiile la sesizari se pot executa la
cererea beneficiarului si ele se vor trata separat (accesorizari, upgradarii, instalari programe & drivere,
diverse act. Soft, etc.).
2.3.3. Termenele de raspuns la sesizarile beneficiarului consemnate in Anexa se refera la programul de
lucru al executantului de la ora 08.00 la ora 16.00, de luni pana vineri daca nu sunt alte specificatii.
2.3.4. La solicitarea beneficiarului se pot executa prestatii si in afara oreIor de program, facturarea
facandu-se separat.
2.3.5. Instruirea personalului beneficiarului pentru operarea, intretinerea si exploatarea echipamentelor se
face la cererea personalului beneficiarului catre executant.
2.3.6. La sisteme de calcul, in cazul introducerii de programe virusate care due la distrugerea fizica a unor
placi sau componente, plata integrals a reparatiei (manopera, componente) ii revine in intregime
Beneficiarului.

ART.3 VALOAREA CONTRACTULUI / ECHIPAMENT
3.1. In valoarea contractului sunt incluse mana de lucru, cheltuielile de deplasare si intretinere,
scolarizare, cheltuieli cu materialele de intretinere a echipamentelor si uzura sculelor si a mijloacelor
necesare pentru indeplinirea obligatiilor executantului, conform art. 2.1.1 si art. 2.1.2 din prezentul
contract.
3.2. Tariful pentru fiecare echipament este prevazut in Anexa iar valoarea abonamentului, in termenii
prezentului contract se stabileste ca suma a tarifelor individuale. In valoarea abonamentului nu sunt
incluse taxele T.V.A. (24%).
3.3. Valoarea abonamentului se stabileste in RON.
3.4. Executantul va emite la inceputul fiecarei luni factura de abonament pentru luna in curs, ~i 0 va
expedia beneficiarului.
3.5. Plata facturii se va face in numerar sau in contul executantului: R079 TREZ 0215 069X XXOO6988
deschis la Trezoreria Arad, prin ordin de plata sau fila cec.

ART.4 PREVEDERI FINALE
4.1. Prezentul contract se incheie pe 0 perioada de un an, cu prelungire automata cu acordul partilor.
4.2. Prezentul contract poate fi modificat eu acordul partilor in ce priveste retragerea din service a
echipamentelor, adaugarea de echipamente noi, modifiearea tarifelor din Anexa.
4.3. Clauzele prezentului contract vor putea fi modificate prin acte aditionale.
4.4. Rezilierea contractului atrage incetarea tuturor obligatiilor partilor, dar nu anuleaza eventualele plati
restante.
4.5. Rezilierea contractului se poate face in orice moment din partea ambelor parti, printr-o adresa de
intentie.
4.6. Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabila intre parti se va supune cornpetentei
judecatoresti.

Incheia; in doua exemplare, egal autentice, din care unul ramine la BENEFICIAR, celalat fiind restituit si
semnat, EXECUTANTULUI.
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