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Nr. .tl Jl../..4.'f.:0.1[:.. k lp
avand ca obiect achizilionarea de servicii de intrelinere gi reparare
a echipamentelor de rcalcul
gi echipamentelor periferice ( fotocopiatoareloio
imprimantelor gi laxurilor)
c ONTRACT

PARTEA

f

I:

in temeiul ordonanfei de urgen!6 a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor

de

achizigie public[, a contractelor de concesiune de lucrdri publice
gi a contractelor de concesiune de
servicii cu modificdrile gi completdrile ulterioare, s-a incheiat prezentul
contract de prestdri servicii.

intreo

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU pROTECTIA CoNSUMAToRTLoR,
cu sediul in
Bucuresti, Bdul' Aviatorilor nr. 72, sector l, telefon oittzl2.12.75;
0211314.34.62, cod un.ic de
inregistrare 4266502 si cont curent numdrul RO34TRE 223A510103200130x,
deschis la
A'T'C'P'M'B Bucuresti' reprezentata prin delegare de cdtre Mihaela Irina Ionescu
- Ser:retar
General , in calitate de BENEFICIAR, pe de o pun",

;i
T & Co S.R.L., cu sediul in Bucuregti, Str. Clucerului nr.32, sector l, telefon/fax
0211430.60.53, numdr de inregistrare la Registrul Comerlului J41lg;2S/lg9g,
cod fiscal
R12357350, cont trezorerie nr. Ro76TRE27005069xxx00052g6 deschis
la D.G.F.P. - A.T.C.P,
Municipiul Bucuregti, reprezentata prin Doamna RADU ANNA MARIA - Director General,
in
calitate de PRESTATOR pe de altd parte.
S'C' AB

2.

DEFINITII

2,l.inprezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract

* prezentul contract

b) Beneficiar

gi toate anexele sale

;i
- parlile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contra.ct;
c) prelul contractului - prelul plAtibil PRESTATORULUI de cdtre BENEFICIAR, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrald si corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin
Prestator

contract;
d) servicii - activitd;ile a c6ror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb

PRESTATORUL are obligalia de

a le

furniza

in

legdturd

;i

orice alte bunuri pe care
prestate contlorm

cu serviciile

contractului;
f) forla majord - un eveniment mai presus de controlul pdrfilor, care nu se datoreaza gregelii sau
vinei acestora, cate nu putea fi prevdzutd la momentul incheierii contractului gi care face imposibila
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzb<taie,
revolufii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca ufinare a unei
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativd. Nu este consideratd forld maljo16
un eveniment asemenea celor mai sus care, frrd a crea o imposibilitate de executare, face extrern de
costisitoare executarea obligaliilor uneia dintre parli;

g) zi

- zi calendaristica; an -

365 zile.

3. INTERPRETARE

3.1. in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la fbrma singurlar
include forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Tetmenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezlntd, zile calendaristice dacii nu
specifica in mod diferit.

PARTEA 2z CLAUZE OBLIGATORII
4. OBIECTUL PRINCIPAL

AL CONTRACTULUI

4.1. PRESTATORUL se obliga sd presteze servicii privind intrelinerea gi reparalia echipamentelor
de calcul gi a echipamentelor periferice (fotocopiatoare, imprimante
;i faxuri gi altele asemenea), de

up-gradrea echipamentelor informatice
Consumatorilor,
contract.

in

perioada convenitd

din cadrul Autorit6tii Na{ionale Pentru

si in conformitate cu obligaliile asumate prin

Plotec{ia
prezeniul

4,2. La semnarea acestui contract se va face o inventariere qi se va completa Anexa 1 ce va
cuprinde toate echipamentele aflate la aceastd datd in folosinla BENEFICIARULUI. AnexaL 1 face
parte integrantd din prezentul contract ;i cuprinde toate echipamentele pentru care fur.nizarea
serviciilor de intrelinere gi reparalie, tip ..abonament lunar"(cu permanentd), este acoperitd de prelul
prezentului contract. La semnarea acestui contract, PRESTATORUL preia administrarea re!:elei de
calculatoare a BENEFICIARULUI, administrarea serverelor de fi;iere gi e-mail gi administrarea
bazelor de date aflate pe serverele BENEFICIARULUI. Prelul acestor servicii de tip "abonament
lunar" este cel stipulat in contract la pct. 5.1. Suplimentar, BENEFICIARUL poate solicita
prestarea altor servicii 9i asupra altor echipamente achizilionate ulterior prezentului contract. Aceste
servicii nu vor fi tarifate separat. Odatd cu achiziliile de echipamente ulterioare se va actualiza si
Anexa nr. 1.

4.3. BENEFICIARUL va solicita PRESTATORULUI prestarea serviciilor de intrelinere gi
reparalie pentru echipamentele de calcul 9i echipamentele perifericele aflate in administrarea sa conform Anexei 1, sau poate solicita prestarea acestor servicii pentru orice alte echipamente
similare pe care BENEFICIARUL doregte sd le repare, fdrd atransfera astfel PRESTATOFLULUI
obligatiile ce-i revin din angajamentele sale.
4.4. BENEFICIARUL poate solicita PRESTATORULU s[ livreze, respectiv sd, furnizezr piese
de schimb gi subansamble pentru executarea reparaliilor derivate din prestarea serviciilor mai sus
menJionate sau pentru up-grade-ul echipamentelor aflate in administrarea sa - conform An,exei 1,
sau pentru orice alte echipamente similare pe care BENEFICIARUL doreqte sd le repare sau sd le
up-gradeze, ftrd. a transfera astfel PRESTATORULUI obligafiile ce-i revin din angajamentele
sale.

4.5. in condiliile in care BENEFICIARUL achizilioneazd piese de schimb de la PREST,ATTOR,
manopera de montare a acestora qi furnizarea punctuald a serviciilor de intre{inere qi retrraralie,
pentru echipamentul pentru care se achizilioneazd piesele de schimb
Anexa 1, este acoperitd de prezentul contract.

-

echipament nominalizat in

4.6. BENEFICIARUL se obligd sd pldteascd prelul convenit in prezentul contract pentru seruiciile
indeplinite de PRESTATOR.

5. PRBTUL CONTRACTULUI

5.1. Pre{ul convenit pentru indeplinirea contractului, este de 4.200Iei/lun5
33.600 lei
TVA, lacare se adaugd 6.7201ei TVA = 40.320 lei.

firi

firi

TVA x

8l

luni

:

6. DURATA CONTRACTULUI
6.1. Durata prezentului contract este de 8 luni, incepdnd cu 01.05.2016.

6.2.Prezentul contract inceteazd, s5 mai producd efecte ladata de 31.12.2016, cu posibilitatea de
prelungire, conform actelor normative in vigoare.
6.3. Contractul poate inceta a-gi mai produce efecte inainte de expirarea termenului num'ai dacd
partea care doregte acest lucru notificd cealaltd parte, in scris, cu maximum 15 zlle calendaristice
inainte de data incetdrii.
6.4. Dacd' BENEFICIARUL denunld unilateral prezentul contract, iar serviciile de intrelinere gi
reparalie comandate de acesta sunt in curs de prestare sau au fost deja prestateo BENEFICIARUL
are obligalia efectudrii pli;ilor datorate pentru aceste servicii.

6.5. Dacd BENEFICIARUL denunld unilateral prezentul contract, gi a comandal deja
PRESTATORULUI piese de schimb sau subansamble prin notd de comandd iar acestea sunt in curs
de livrare sau au fost deja livrate, BENEFICIARUL are obligalia efectudrii pligilor datorate pentru
acestea.

7. PROCEDURILE SI FORMULARISTICA
7.1. Pentru echipamentele cuprinse in Anexa 1:
PRESTATORUL va asigura la sediul BENEFICIARULUI service permanent 5 zile pe sdprtdmAnd
( Luni, Marfi, Miercuri, Joi), 8 ore I zi (8:00 - 16.30) gi Vineri (8.00-14.00).

7.1.1. tn momentul in care BENEFICIARUL doregte efectuarea unei intervenfii, acesta va anunta
PRESTATORUL despre intenlia sa, oferindu-i indicaliile necesare identificdrii echipamentului
gi/sau problemei apdrute, precum gi localia echipamentului, dacd este cazul.

Modalitd;ile de transmitere ale anunfului sunt:

Verbal,
a
o
a

in mod direct persoanei care asigurd permanent

BENEFICIARULUI
Telefon
Fax ( fbrd formular prestabil)
Mail.

service-ul

la

sediul

7.1.2. La primirea unui anunf, FURNIZORUL va deschide o ,,FiSd de Intervenlie" in care va
inregistra la solicitarea BENEFICARULUI cat mai exact cu putinfd.
7.1.3. Persoana care asigurd permanent service-ul la sediul BENEFICIARULUI va completa figa
de intervenlie pe care o transmite BENEFICIARULUI fie in mod direct, prin inregistra.re sub
semndturd la Direclia Economicd qi Resurse Umane fie transmisd pe fax BENEFICIARUI-UI in
cel mai scurt timp cu putinfd.
7.1.4, Transmiterea ,,Fisei de Intervenlie" astfel completatd constituie propunerea tehnicd a

PRESTATORULUI la solicitarea BENEFICIARULUI, in vedere arezolvdriiproblemei apdrute.
7.1.5. BENEFICIARUL va analiza in cel mai scurt timp posibil
,,Fisa cle Intirvenlie,, completatd
de PRESTATOR cu propunerea tehnicd,. Dacd p.op.r.r.r.u tehnicd nu vizeazd inlocuiiea de
echipamente, subansamble, piese de schimb, PRESTATORUL efectueazd.lucrdrile de service si
inchide ,,FiSa de Intervenlie".
7.1.6. Dacd propunerea tehnicd vizeazd inlocuirea de echipamente, subansamble, piese de schimb,
BENEFICIARUL poate inainta PRESTATORULUI, de regula pe fax, o ,,Cererc de Deviz" pentru a
se edifica in ceea ce privegte costurile detaliate pentru efectuarea intervenfiei. Costurile minoperei
sunt acoperite de prezentul contract.
La primirea o,Devizului'0, BENEF ICIARUL poate:

o
o

Accepta,rDevizul";
Negocia,,Devilul", solicitdnd aceasta PRESTATORULUI, in urma negocierii rezul.tAnd un
nou ooDeviz", marcat corespunzdtor, corelat cu aceeaqi ,rFiSd de Intervenlie"' ca Si
,rDevix,ul" ini{ial;
o Respinge ,,Devizul", cM in care se inchide qi,,FiSa de Intervenlie,,.
7.1,7. In urma accept[rii ,,Devizului", de regula in scris, semnat qi gtampilat de c6tre
BENEFICIAR qi transmis pe fax PRESTATORULUI, BENEFICIARUL va transmite a.cestuia
din urm5. o ,rNotd de Comundd", reprezentdnd un angajament ferm pentru efectuarea intervenliei,
solulionarea problemei qi efectuarea ulterioard a pldJii.
7.1.8. La primirea ,,Notei de Comandd', PRESTATORUL va trece la efectuarea intervenliei
($i/sau, dupi cM, furnizarea de piese de schimb qi/sau prestarea serviciilor solicitate de
BENEFICIAR), conform propunerilor sale tehnice consemnate in ,,Fip u de Intervenlie', qi
acceptate de BENEFICIAR, in limitele financiare acoperite de ,,Devix,al, transmis

BENEFICIARaLUI

qi acceptat de acesta.

7.1.9. in urma efectudrii cu succes a intervenliei (numai pentru furnizarea de piese de schimb
solicitate de BENEFICIAR), PRESTATORUL va transmite BENEFICIARULTJI ,,I',actura
Fiscald" alSturi de devizul acceptat qi va inchide ,,FiSa tle Intervenlie', consemndnd astfel
solu{ionarea problemei. BENEFICIARUL va semna gi qtampila ,,FiSa cle Intervenlie,', certific6nd
astfel inchiderea acesteia gi efectuarea cu succes a interventiei.
7.1,10 Intervenliile se vor face, de regul6, la sediul BENEFICIARULUI. Dacd acest lucru nu este
posibil, pe baza comunicdrii scrise a PRESTATORULUI, acesta va putea ridica echipamentul
asupra cdruia s-a cerut intervenfie de cdtre BBNEFICIAR, pe bazd, d,e proces verbal, gi va efectua
intervenlia la sediul PRESTATORULUI, cheltuielile de transport fiind suportarte de
PRESTATOR.
7.2. Formularistica folositd se compune din:
o Nota de Comandd
o Fi$a de Intervenfie
o Cerere de Deviz
o Devtz - Oferta
o Proces Verbal de Negociere
o Nota de Comandd
o Proces Verbal de Receplie

Formularistica va fi folositd

dupd" caz,

Toata formularistica urmeazd
BENEFICIARULUI.

conform procedurilor descrise anterior.

a fr

conceputd

de PRESTATOR qi

supusd aprobdrii

8.

MODALITATI DE PLATA

8.1. Plata va fi efectuatd de BENEFICIAR cu ordin de platd,, pe baza facturii fiscale emise de
PRESTATOR, in lei, in termen de 60 de zile.
Facturarea se va face in primele 5 zile lucrdtoare a lunii urmdtoare pentru luna precedentd in care au
fost prestate serviciile.
8.2. BENEFICIARUL va face plata in contul de TREZORERIE indicat de PRESTATOR. inscris
pe factura fiscald emisd de acesta din urm6.

8.3. PRESTATORUL iqi rezerva dreptul de a incasa p15!i1e BENEFICIARULUI in ordinea
datelor stabilite ca scadente pentru fiecare facturd in parte, in situaJia in care pe ordinul de
trrlatd nu
sunt specificate facturile pentru care se face plata, indiferent de destinalia sau titlul cu care au fost
emise de cdtre

BENEFICIAR.

8.4. PRESTATORUL va notifica BENEFICIARUL despre orice preluri speciale qi ofefte

promolionale.

8.5. Dreptul de proprietate asupra produselor livrate se transmit de la PRESTATOR la
BENEFICIAR numai in momentul achitdrii integrale a contravalorii produselor/serviciilor ce fac
obiectul prezentului contract.
8.6. Termenele qi condiliile de platd se pot modifica in condiliile legii, cu acordul pdrfilor, prin act
adilional la prezentul contract.
9.

OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI

9.f . PRESTATORUL se obligd sd presteze serviciile la standardele qi performanlele prezentate in
oferta financiard.

9.2. PRESTATORUL arc obligalia de a presta serviciile cerute de BENEFICIAR in cantitatrile,
calitatea qi termenele convenite cu acesta pentru intre1inere qi reparare echipamentelor de calcul gi
echipamente periferice (fotocopiatoare, imprimante qi faxuri qi altele asemenea) conform Ane,xei 1.
9.3. PRESTATORUL se obligd sd despdgubeascd BENEFICIARUL impotriva oricdror:
i) reclamafii qi acfiuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi legate de echipamentele,
materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu produsele achiziJionate; gi
ii) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu excep{ia situa{iei in care o
astfel de incilcare rezultd, din respectarea obligaliilor rezultate din prezentul contract

9.4. Se obligd sd acorde termene de garanJie la bunurile vAndute, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (garanfie egala cu garan[ia producdtorului). Acestea vor fi menfionate pe faLcturile
devdnzare sau in certificatele de garanlie aferente.

9.5. SA infiin{eze gi sd gestioneze Registrul privind userii gi parolele pentru intreg sisternul de
accesare qi operare din cadrul retelei de calculatoare aBENEFICIARULUI, inclusiv useri si parole
de administrare. Acest registru, infiin{at gi gestionat de cdtre PRESTATOR, va avea craracter
,,Confidenlial". Furnizarea de informalii din acest registru va fi fbcutd numai cu aprobarea scrisd a
conducerii BENEFICIARULUI.

9.6 PRESTATORUL este pe deplin responsabil pentru execulia serviciilor prestate. Totodatii, este
rdspunzdtor atdt de siguranla tuturor operaliunilor qi metodelor de prestare utilizate, c€it qi de
calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
10.

OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE BENEFICIARULUI

10.1. BENEFICIARUL se obliga sa recepfioneze, serviciile prestate in termenul convenit
fi anexd la factura lunard.

proces verbal de prestare de servicii care va
10.2.

BENEFICIARUL

, pe: bazd

se obligd sd pldteascd prelul cdtre prestator conform 8.1.

10.3. Dacd BENEFICIARUL nu onoreazd facturile conform Art.8.1, PRESTATORUL are
a sista prestarea serviciilor. Imediat ce BENEFICIARUL onoreazd, lactura.
PRESTATORUL va relua prestarea serviciilor in cel mai scurl timp posibil.

dreptul de

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A

OBLIGATIILOR

11.1. In cazulin care, din vina sa exclusivS, PRESTATORUL nu reuqeqte sd-qi execute oblip;afiile
asumate prin contract, atunci BENEFICIARUL are dreptul de a deduce din pre{ul contractuiui, ca
penalitdli, o sumd echivalentd cu o cotd procentuald de 0, 01 o/o pe zi din preful contractului.
11.2. In cazul in care BENEFICIARUL nu onore azd, facturile acceptate la platd, in termen d,e .28 de
zrle de la expirarea perioadei convenite, acesta nu are obliga{ia de a pldti penalitafi.

11.3. Nerespectarea obliga{iilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pd4i, 1in mod
culpabil qi repetat, dd dreptul pfirilezate de a considera contractul de drept rezlliat qi de a pretinde
plata de daune-interese.

11.4. BENEFICIARUL

iqi

rezervd dreptul de a renunla oricAnd la contract, printr-o notilicare
scrisd adresatd PRESTATORULUI, ftra nici o compensa!ie, dacl, acesta din urmd dd falimelt, cu
condilia ca aceastd anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despitgubire
pentru prestator. in acest caz, PRESTATORUL are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinit[ pAnd la data denun[drii unilaterale a
contractului.

CLAUZE SPECIFICE
12. GARANTTT

12.1. Pentru fiecare repara{ie efectuatd, PRESTATORUL va comunica in cadrul de'vizului
estimativ qi perioada de garanlie la bunurile vdndute, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare (garanfie egald cu garanlia producdtorului). Acestea vor fi menlionate pe factur:ile de
vdnzare sau in certificatele de garantie aferente.
12.2. Marfa defectd achizilionatd de BENEFICIAR de la PRESTATOR va fi inlocuita de aoesta
din urmd fdrd,taxarea suplimentara a BENEFICIARULUI, pe bazauneinote de constatare semnata

de persoana desemnata
BENEFICARULUI.

de

PRESTATOR

sa asigure permanent service la

l2.3.inperioada de garan{ie acordatd., apariliaaceluiaqi defect
a PRESTATORULUI.

sr;diul

se va remedia pe cheltuiala inl.egrald

12'4. Sunt considerate ca ieqite din garanlie obiectele care prezintd, circuite integrate
a.rse sau
ciobite, trasee intrerupte, conectori sparfi, precum qi urme de lovituri, zgdrietir,
interventii
neautorizate. De asemenea sunt iegite din garantie obiectele la care au fost indepdrtate,
modificate
sau gterse elementele de identificare, codurile de bare sau care au sigilii
rupte.
13.

ALTE PREVEDERI

l3'1. Eventualele obiecfii ale BENEFICIARULUI privind aspectul comercial gi/sau cantttatea
mSrfurilor gi/sau calitatea serviciilor prestate vor fi comunicate PRESTATORULUI in termen de 3
zile lucritoare de la primirea facturii. in caz de necomunicare a eventualelor obiecJii, pd4ile sunt
de
acord ca tdcerea BENEFICIARULUI echivaleazd, cu acceptarea facturii qi receplionarea
mdrfi i/serviciilor prestate.
14.

CESIUNEA

14.1. PRESTATORUL are obligalia de a nu transfera total sau partial obligatiile asumale prin
contract, ftrd sd oblind, in prealabil, acordul scris al BENEFICIARULUI
14.2. Cesiunea nu va exonera PRESTATORUL de nicio responsabilitate privind garanlia
sau orice
alte obliga{ii asumate prin contract.

ls. FORTA MAJORA
15.1.

ForJa majord este constatatd de o autoritate competentd.

15.2. For[a majord exonereazd p6(ile contractante de indeplinirea obliga(iilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta ac\ioneazd,.
15.3. indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acfiune a fo4ei majore, dar tard. a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor pdndlaapariliaacesteia.
15.4' Partea contractantd care invocd forfa majord are obligalia de a notifica celeilalte pdrfi, imediat
9i in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea
limitdrii consecinlelor.
15.5. Dacd fo4a majord, ac[ioneazd sau se estimeazd cd va acfiona o perioadd mai mare de 1!(zile),
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrfi incetarea de plin drept a prezentului contraci,
tard, ca vreuna dintre pd(i sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.
16. SOLUTTONAREA

LrTrcrrLOR

16.1. BENEFICIARUL qi PRESTATORUL vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadml sau
in legdturd cu indeplinirea contractului.

16.2. Dacd, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative, BENEFICIARIJL qi
PRESTATORUL nu reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergenld contractuald, fiecare poate
solicita ca disputa sd se solulioneze de cdtre instanfele judecdtoreqti din Romdnia.

17.

LIMBA CARE GUVERNEAZACONTRACTUL

17.1. Limba care guverneazd contractul este limba romdnd.
18.

NOTIFICARI

18.1. In accepfiunea par{ilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca va fi transmisd la adresa/sediul prevdzut in partea introductivd
a
prezentului contract. Orice schimbare de sediu a vreuneia dintre parli trebuie
notificata celeilalte in
termen de trei zile calendaristice.
18.2. In cazul in care notificarea se face pe

cale pogtala, ea ya fr transmisa, prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar
la data men{ionata de
oficiul po;tal primitor pe aceasta confirmare.

18'3.

Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucrdtoare
dupd cea
in care a fost expediatd. Numdrul de fax al PRESTATORULUI la iare vor putea fi comu^nicate
,
notificdrile este 021 -430.60.52.

18.4. Notificdrile verbale Ei cele transmise prin e-mail nu se iau in considerare

de niciuna dintre

parli, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitalile prevdzute la
alineatele
precedente, sau daca parlile nu convin altfel.

19. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
19.1. contractul va

fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

astdzi

19.2. Pdrlile au inleles sd incheie
.... prezenirl contract in 2 (doua) exemplare
originale, care conlin s (opt) pagini, c6te unul pentru fiecare parte.
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