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1. in temeiul Ordonanlei de urgen!6 a Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de
achizigie public6, a contractelor de concesiune de lucrdri publice 9i a contractelor de concesiune de
servicii cu modificdrile gi completdrile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestdri servicii.

intre,

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR, cu serliul in
Bucuresti, Bdul. Aviatorilor nr.72, sector 1, telefon 0211312.12.75:0211314.34.62, cod unic de
inregistrare 4266502 si cont curent numdrul RO34TR8223A510103200130X, deschis la
A.T.C.P.M.B Bucuresti, reprezentatd prin delegare de cltre Mihaela lrina Ionescu - Secretar
General , in calitate de BENEFICIAR, pe de o parte,
si

S.C. AB T & Co S.R.L., cu sediul in Bucuregti, Str. Clucerului nr.32, sector 1, teleforVfax
0211430.60.53, numdr de inregistrare la Registrul Comerlului J401952811999, cod fiscal
Rl2357350. cont trezorerre nr. RO76TRE27005069XXX0005296 deschis la D.G.F.P. - A.'[.C.P.
Municipiul Bucuregti, rcprezentata prin Doamna RADU ANNA MARIA - Director General, in
calitate de PRESTATOR pe de altdparte.

DI'FINITII
2.l.In prezentul
2.

contract urmitorii termeni vor

fi interpretali astfel:

- prezentul

contract gi toate anexele sale
- pdrlile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) prelul contractului - prelul pldtibil PRESTATORULUI de cdtre BENEFICIAR, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin
contract;
d) servicii * activitdlile a cdror prestare face obiectul contractului;
e) forla majord - un eveniment mai presus de controlul pdrfilor, care nu se datoreazd gregelii sau
vinei acestora, care nu putea fr prevdzutd la momentul incheierii contractului gi care face imposibild
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revolufii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunfiativd. Nu este consideratd forld majord
un eveniment asemenea celor mai sus care, ftrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaliilor uneia dintre pdrli;
f) zi * zi calendaristica; an - 365 zile.
a) contract

b) Beneficiar gi Prestator

3. INTREPRETARE
3.1. in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural 9i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd. zile calendaristice dacd nu se

specificd in mod diferit.

PARTEA 2z CLAUZE OBLIGATORII
4. OBIECTUL PRJNCIPAL AL CONTRACTULUI
4.1. PRESTATORUL se obligd sd presteze servicii de ?ntrelinere update a site-urilor web in in
;i
perioada convenitd gi in conformitate cu obligafiile asumate prin prezentul contract, iar op{ional, la
solicitarea BENEFICIARULUI, fdrd costuri suplimentare din part"a acestuia, gdzduftea site-urilor
web in Data Center-ul AB T / Co.
4.2. BENBFICIARUL se obligd sd pldteascd prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile
indeplinite de PRESTATOR.
5. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, este de 3.500
28.000 lei
TVA, la care se adaugd 5.600 lei TVA:33.600 lei.

firi

6.

lei/luni

firi

TVA x 8 Xuni :

DURATA CONTRACTULUI

6.1. Durata prezentului contract este de 8 luni, incepand cu 01.05.2016.

6,2,Ptezentul contractinceteazd, sd mai produci efecte la d,ata de
prelungire.

31

.12.2016 cu posibilitatea de

6.3. Contractul poate inceta a-gi mai produce efecte inainte de expirarea termenului numai dacd
partea care dore;te acest lucru notificd cealaltd parte, in scris, cu maximum 15 zile calendaristice
inainte de data incetdrii.

6.4. Dacd BENEFICIARUL denun!6 unilateral prezentul contract, iar serviciile de gdzduire,
intrelinere si update a site-urilor web comandate de acesta sunt in curs de prestare sau aulost deja
prestate, BENEFICIARUL are obligalia efectu[rii pldgilor datorate pentru aceste servicii.
7. MODALTTATT DE PLATA
7,1. Plata va fi efectuata de BENEFICIAR cu ordin de platd, pe baza facturii fiscale emise de
PRESTATOR, in lei, in termen de 60 zile.
Facturarea se va face in primele 5 zile lucrdtoare a lunii urmdtoare pentru luna precedentd in care au
fost prestate serviciile.
7.2. BENEFICIARUL va face plata in contul de TREZORERIE indicat de PRESTATOR, inscris
pe factura fisca16 emisd de acesta din urmd.

7.3. PRESTATORUL iqi rezerva dreptul de a incasa pldJile BENBFICIARULUI in ordinea
datelor stabilite ca scadente pentru fiecare facturd in parte, in situalia in care pe ordinul de platd nu
sunt specificate facturile pentru care se face plata, indiferent de destinatia sau titlul cu care au fost
emise de cdtre BENEFICIAR.

7.4. PRESTATORUL va notifica BENEFICIARUL despre orice preluri speciale Ei oferte

promo{ionale.

7.5. Dreptul de proprietate asupra produselor livrate se transmit de la PRESTATOIR la
BENEFICIAR numai in momentul achitdrii integrale a contravalorii serviciilor ce fac obiectul
prezentului contract.

7'6' Termenele qi condiliile de platd se pot modifica in condiliile legii, cu acordul
pdrfilor, prin act
adilional la prezentul contract.
8. OBLIGATIITE PRINCIPATB ALE PRESTATORULUI
8'1' PRESTATORUL se obligd sd presteze serviciile la standardele qi performan{ele prezentate
in
oferta financiard.

8'2' PRESTATORUL are obligafia de a presta serviciile cerute de BENEFICIAR in cantitatile,
calitatea si termenele convenite cu acesta pentru gdzduire,intrefinere si update a
site-urilor web.
PRESTATORUL se obligd sd despdgubeascd BENEFICIARUL impotriva oric6ror:
i) reclamafii qi acliuni in justilie, cerczultd din incdlcarea unor drepturilegate de echipami:ntele,
materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu produsele achizilionate; gi
ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturil aferente, cu exceplia situaliei in oare o
astfel de incdlcare rezultl din respectarea obligaliilor rezultate din prezentul contract
8.3.

8.4. PRESTATORUL se obliga sarealizeze in cadrul contractului urmdtoarele servicii:
back-up periodic, atdt a surselor cat si a bazelor de date;
spaliul ocupat de o aplicalie web este de maxim l60Mb, dar poate fi extins in cazuri
speciale;
serviciul include crearea/modificarea domeniului aferent site-ului si inregistrarea pe serverul
DNS propriu;
viteza si stabilitatea sunt oferite de conexiuni net de back-up si servere performante;
crearea a 10 cdsufe de mail aferente domeniului (extindere in cazuri speciale).
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8.5. PRESTATORUL este pe deplin responsabil pentru execu{ia serviciilor prestate. Totodatd, este
rdspunzdtot atdt de siguranla tuturor operafiunilor qi metodelor de prestare utrlizate, cAt qi de
calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE BENEFICIARULUI
9.1. BENEFICIARUL se obligd si recep{ioneze serviciile prestate in termenul convenit, pe bazd
proces verbal de prestare de servicii care va fi anex6 la factura lunard.
9.2. BENEFICIARUL se obligd sd pldteascd pretul cbtre prestator conform 7.1.
9.3. Dacd BENEFICIARUL nu onoreazd facturile conform Art.7.1, PRESTATORUL are dreptul
de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce BENEFICIARUL onoreazd, factura, PRESTATORUL
va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
10. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABIIA A. OBLIGATIILOR
10.1. In cazulin care, din vina sa exclusivd, PRESTATORUL nu reugeqte s6-qi execute obligaliile
asumate prin contract, atunci BENEFICIARUL are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca
penalitdli, o sumd echivalentd cu o cotd procentuald de 0.01 % pe zi din pretul contractului.
10.2. In cazul,in care BENEFICIARUL nu onoreazd,facturile acceptate laplatdin termen de 28 de
zile de la expirarea perioadei convenite, acesta nu are obligafia de a pl6ti penalitali.

10.3. Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pd4i, in mod
culpabil gi repetat, dd dreptul plrliilezate de a considera contractul de drept reziliat qi de apretinde
plata de daune-interese.

igi

rezewd, dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare
scrisd adresatd PRESTATORULUI, fdra nici o compensatie, dacd acesta din urmd d5 faliment, cu
condilia ca aceastd anulare si nu prejudicieze sau s[ afecteze dreptul la acJiune sau despdgubire
pentru prestator. In acest caz, PRESTATORUL are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinita pdna la data denunldrii unilaterale a
contractului.

10.4. BENEFICIARUL

II. ALTE PREVEDERI
11.1. Eventualele obieclii ale BENEFICIARULU privind aspectul comercial gi/sau
carrtftarca/calitatea serviciilor prestate vor fi comunicate PRESTATORULUI in termen de 3 zile
lucrdtoare de la primirea facturii. In caz de necomunicare a eventualelor obiec{ii, p6{ile sunt de
acord ca tdcerea BENEFICIARULUI echlaleazd, cu acceptarea facturii gi receplionarea serviciilor
prestate.

I2. CESIUNEA
12.1. PRESTATORUL arc obliga{ia de a nu transfera total sau parfial obliga{iile asumate prin
contract, fbrd sd obtrinA, in prealabil, acordul scris al BENEFICIARULUI.
12.2. Cesiunea nu va exonera PRESTATORUL de nicio responsabilitate privind garanlia sau orice
alte obligalii asumate prin contract.

FORTA MAJORA
13.1. Forla majord este constatatd de o autoritate competentd.

13.

13.2. Forfa majorS exonereazd pd\ile contractante de indeplinirea obligaJiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta aclioneazd.
13.3. indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo4ei majore, dar tard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrlilor pAnd la aparilia acesteia.
13.4. Partea contractantd care invoca fo4a majord are obligalia de a notifica celeilalte pdrfi, imediat
qi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea
limitarii consecintelor.
13.5. Dacd forla majord ac\ioneazd sau se estimeazd cdva actiona o perioadd mai mare de S(zile),
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrfi incetarea de plin drept a prezentului contract,
tard, ca vreuna dintre parli sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR
14.1. BENEFICIARUL gi PRESTATORUL vor depune toate eforturile pentru arezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neinJelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legdturd cu indeplinirea contractului.
14.

14,2. Dacd, dup[ 15 de zile de la inceperea acestor tratative, BENEFICIARUL qi
PRESTATORUL nu reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergenfd contractuald, fiecare poate
solicita ca disputa sd se solulioneze de cdtre instanlele judec6toreqti din RomAnia.
15. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
15.1. Limba care suverneazd contractul este limba romdn6.

16.

NOTIFICARI

16'1. In accepliunea parlilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita dacd va fi transmisa la adresa/sediul prevdzut in partea introductiva a
prezentului contract. Orice schimbare de sediu a vreuneia dintre parli trebuie notificata celeilalte in
termen de trei zile calendaristice.
16,2, In cazul in care notificarea se face pe cale poqtala, ea ya fi transmisa, prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatarla data men{ionata de
oficiul po;tal primitor pe aceasta confirmare.
16.3.

Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zilucrdtoare dupd cea
in care a fost expediata. Numdrul de fax al PRESTATORULUI,la care vor putea fi comunicate
notifi cdrile este 021 -430.60.52.

16.4, Notificdrile verbale qi cele transmise prin e-mail nu se iau in considerare

pfii,

daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre
precedente, sau daca partile nu convin altfel.

de nici una dintre
modalitilile prevdnrte la alineatele

17. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
17.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

astdzi

l7,2,Pitrlile au inleles sd incheie
..... prezentul contract in 2 (doua) exemplare
originale, care conlin 8 (opt) pagini, cdte unul pentru fiecare parte.
BENEFICIA

PRESTATOR.
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