Contract de achizitie publica a serviciilor
de dezvoltare si hosting (gazduire) a unei platforme
digitale integrate pentru
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In temeiul
9Uq nr.3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul
contract
de furnizare de produseo intre

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR,
CU
seclir-rl in IJucuresti. Lldul. Aviatorilor nr.72, sector
l, telef:on 0211312.12.75;0211314.34.62,

cod unic de inregistrare 4266502 si cont curent numdrul RO34TREZ23A5l0r03200l30)(,
deschis la A'T.C.P.M.B Bucuresti, reprezentatd prin delegare
de cdtre Mihaela lrina
Ionescu - Secretar General - Presedinte, in calitate de BaNEFICIAR,
pe de o parre
si

S'C' AB T & Co S.R.L., cu sediul in Str. Clucerului Nr. 32, Bucuresti,
te^.02L430.60.53,
fax 021 .430.60.52" rrr. de irtnratricr-rlare J4019528/1999, cod fiscal RO12357350,
cont
RO76'I'RE27005069XXX005296 cleschis la D.G.F.P. A.T.C.p.
Municipiul Bucuresti,
prin Anna Maria RADU - Director General, in calitate de prestatoro pe
dte
::.p^t:11]"'a
alta Darte.

2, DEFINITII
2.1.ln prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;
b) beneficiar si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c) pretul contractului * pretul platibil

prestatorului de catre bene ficiar, in bazin
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor
obligatiilor
asumate prin contract;
d) servicii - activitatile a caror prestare f.ace obiectul contractului;
c) act aditional - document prin care se pot modifica termenii si cor-rditiile contractului;
0 conflict de interese - inseamna orice eveniment influentand capacitatea prestatorului
de a exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il
impiedica p9
acesta, in orice moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului
sau interesului
public general al proiectului, orice motiv in legatura cu posibile
contracte in viitor say
in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului.
Aceste restrictii
sttnt cle ascmonea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti
actionancl
sub ar"rtoritatea si controlul prestatorului.
g) penalitate contractuala - despagubirea stabilita in contractul de servicii ca fiincjt
platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parle, in caz de:
neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract;
h) zi - zi calendaristica; an - 365 zirc.

3.

INTERPRETARE

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor
include forma la plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2.Termen.ul ,,2i" orr ,,zile" sau orice referire
specifica in mod diferit.

4.

lazile reprezinlazile calendaristice

daca nu

sre

OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. Obiectul contractului

il constituie:

o Servicii de dezvoltare si hosting (gazduire) a unei platforme digitale
integrate pentru managementul reclamatiilor transmise on-line

4.2- Aceste servicii vor
Beneficiarului.

fi

executate de catre Prestator pentru Beneficiar

la

sediuLl

4.3. Prestatorul se obliga sa analizeze, proiecteze, realizeze, testeze, implementeze, intretina
si sa dezvolte aplicatia in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

5. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului este de 4400 lei/luna x 8 luni
lei (fara TVA), respectiv 42.240lei (cu TVA).

:

35.200

6. MODALITATEA DE PLATA
6'1. Plata se va efectua in lei, de catre Beneficiar, pebazafacturii fiscale emise de prestator,
in contul indicat expres de acesta conform o.G. 3412009 art 36 al. 1.

7. DURATA CONTRACTULUI
7

.1. Durata prezentului contract este de la 01 .05.20 16 panala 31.12.2016.

7.2. Daca Beneficiarul denunta unilateral prezentul contract, iar serviciile de dezvoltare si
hosting (gazduire) a unei platforme digitale integrate pentru managementul reclamatiilorr
transmise on-line sunt in curs de prestare sau au fost deja prestate, Beneficiarul are obligatia
efectuarii platilor datorate pentru aceste servicii.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. Documentele contractului, care fac parte integranta din prezentul contract, sunt:

o
o

Oferta tehnico - economica
Actele aditionale si anexele semnate pe parcursul derularii contractului

9. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
9.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de dezvoltare si hosting la standardele si/saur
performantele solicitate de beneficiar.
9.2. Prestatorul este responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu sraficul de:
prestare convenit.

si sa solutioneze cu promptitudine orice
reclamatie/sesizare clara si explicita adresata de Beneficiar si sa informeze petentul asupra
modului de solutionare imediat.
9.4. Sa despagubeasca Beneficiarul in cazul in care nu poate realiza, in tot sau in parte,,
serviciile contractate, iar Beneficiarul nu poate accepta alternativele oferite. Despagubiril.e
nu vor depasi valoarea serviciilor nerealizate.
9.3. Prestatorul se obliga sa inregistreze

10.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

10.1. Beneficiarul se obliga sa asigure reprezentantilor autorizati ai Prestatorului accesul
nelimitat la echipamentele asupra carora se presteaza serviciile ce fac obiectul prezentului
contract.
10.2. Se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.

10.3. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre Prestator

in

termenul

convenit.

10.4.Daca Beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 14 zlle de la expirareaperioadei
convenite, atunci Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de
reactuahzarea sumei de plata la nivelul corespunzator zllei de efectuare a platii; imediat dupa
ce Beneficiarul isi onoreaza obligatiile, Prestatorul va relua efectuarea serviciilor in cel mai
scurt timp posibil.
11. CARACTERUL CONFIDENTIAL
1

AL CONTRACTULUI

1.1. O parte contractantanu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a)

sa faca cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti,

b)

acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
sa utlhzeze informatiile si documentele obtinute sau la care are acces

derulare

a

contractului,

in

afarc

in perioada

de

in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile

contractuale.
11.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvalutea de informatiii
referitoare la contract daca:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la
cealalta parte contr actanta;
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire;
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
12. SANCTIUI{I PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR.
12.1. Neexecutarea sau executareacuintarziere/necorespunzatoare a obligatiilor asumate prirr
prezentul contract de catre Prestator da dreptul Beneficiarului de a pretinde penalitati de 0,:i
Yo pentru fiecare zi de intarziere.
12.2. Neexecutarea sau executarea cu intarziere/necorespunzatoare a obligatiilor asumate prirr
prezentul contract de catre Beneficiar da dreptul Prestatorului de a pretinde penalitati de 0,15
Yo pentru fiecare zi de intarziere.

12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de
a pretinde plata de daune-interese.

13.

AMENDAMENTE

13.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conve'i
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu
au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.
14. CESIUNEA
14.1. Prestatorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract,
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al beneficiarului.
14.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate
alte obligatii asumate prin contract.
15. F'ORTA

privind garantiasau orice

MAJORA

15.1. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.
15.2. Prin caz de forta majora se inteleg imprejurarile mai presus de controlul partilor, care
au
intervenit ca urmare a unor evenimente extraordinar. - nepr.uarute si inevitabile pentru una
din parti si care nu se datorcaza greselii sau vinii acestora aparute dupa incheiere,a
contractului, faru a putea ft prevazute in momentul incheierii contractului, si care fac
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului. Pot fi retinute ca forta majora
urmatoarele situatii : incendii, mobilizare, rechizitie, razboare, revolutii, insurectii,
calamitatilcatastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa.

15.3. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara it
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea oblisatiilor uneiil
din parti.
15.4. Parteacare invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, i'
scris, in maximum 5 zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum
75 zile de Ia aparitie. Dovada va fr certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt
organism abilitat. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta
celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile d,e la incetare. Daca aceste
imprejurari si/sau consecintele lor dureaza mai mult de 3 luni, fiecare parte contr actantapoat<:
renunta la executarea contractului pe mai departe.

16. SOLUTIONAREA

LITIGIILOR

16.1. Beneficiarul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru arezolvape cale amiabila
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura ctr

indeplinirea contractului.

16.2. In situatia in care in urma unei notificari de conciliere Beneficiarul si prestatorul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare dintre parti este libera
sesizeze instanta judecatoreasca competenta.
1

7.

INCETAREA CONTRACTULUI

17.1. Prin denunlare unilaterald cu preaviz de 30 zile.
1l .2. Prin acord scris gi semnat al ambelor

pd(i.

ser

18.

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

18.1. Limbaaare guvemeazacontractul este limba romana.
18.2. contractul va

fi interpretat conform legilor in vigoare din Romania.

18.3. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinireaprezentului contract, trebuie sa

fie transmisa in scris si inregistrata atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

18.4. Partile pot incheia un numar nelimitat de Acte Aditionale la prezentul contract, pe toata
durata contractului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

...

Prezentul contract s-a incheiat azi, data de
cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

BENEFICIA

PRESTATOR,

AUTORITATEA NATI
PROTECTIA CON
SECRET
Mihaela
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CONTA
Roxana
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..., in 2 (doua) exemplare,
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