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Contract de servicii abonament produs informatic legislativ
Preambul

in temeiul Legii Nr.

9812016 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice cu rnodificarile si cornpletarile
ulterioare qi a HotdrArii de Guvern Nr. 39512016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicdiacordului-cadt'u din Legea
nr. 9812016 plivind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul
contract.

1.

Partile
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN, cu sediu in Bucuresti, sector 1, Str. Caraiman, nr.
33,A, telefonlfax 02112244122, cod fiscal 23410107, Cont Iban RO |7TREZ7012466027IXXXXX, deschis la
Trezoreria Sector 1, reprezentata prin Director Executiv Iuliana Livia Gomes, in calitate de achizitor, pe de o
parte
qi

COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L., cu sediul in Piatra Neam!, Str. Mihai Eminescu Nr.
29, Jtd. Neam!, tel.0233217811, e-mail: office@cin.ro inregistrata la O{lciul National al Rcgistrulr"ri
Corr-iertului cu nr. J271235211994, CUI RO 6756055, cont IBAN RO69 TREZ 4915 069X XX00 0532,
deschis la TREZORERIA Piatra Neam!, si/sau in contul IBAN RO74 RNCB 0196 0277 7893 0001, deschis
la B.C.R. Sucursala Piatra Neam{, prin reprezentant legal Dna. Mihaela Luca, in calitate de director, denumit
in prezentul contract, prestator

2. DeJinilii
2.1 -inprezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contruct - reprezintd prezentul contract qi toate Anexele sale.
b. acltizitor Si prestator - pdrtile contractante, aga curn sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contructului - prelul platibil prestatolului de cdtre achtzitor,inbaza contractului, pentru indeplinirea
integrald qi corespunzdtoarc a tuturor obliga{iilor asumate prin contract;
d. servicii - activitetri a ciror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract gi pe care prestatorul are obligalia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conforrn contractului;
f. forla majorii
un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild executarea gi,

-

I

respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolu{ii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdlute ca unllare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativS. Nu este considerat for-[a majord un eveniment asemenea celor
de nrai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare execularea obligatiilor
uneia din pdr-fi;
j. zi - zl calendaristicd; an - 365 de zlle.

J.

lntarpreture
3.1 - in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor inclucle forma
de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul"21" sau "zile" sau orice referire lazile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specilicd in
mod diferit.
Cluuze obligatorii

4.

Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligd sd presteze servicii de mentenanld gi actuahzarc a produsului informatic legislativ
LEX EXPERT conform ofertei anexa la contract, in perioada/perioadele convenite gi in conlbrmitate cu
obliga{iile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Ritmicitatea serviciilor de actualizare, in confonnitate cu prevederile legale, vor fi atestate de Procesele
Verbale de Receptie pentru selvicii aferente actualizlrii produsului informatic legislativ LEX EXPERT in
care sunt specificate: data, tipul operatiei, mentiuni I perioada, numele reprezentantului beneficiarului si al
titularului, precum si semnaturile. Nerespectal'ea prevederilor legale in derularea contractului duce la
nulitatea acestuia.
4.3 - Achizitorul se obligd sd plateasc6 prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5.

Prelul contractului
5.1 - Pentru serviciile stipulate la punctul. 4.1.
5.2 - Prelul pentru indeplinirea contractului, plStibil prestatorului de catre achizitor este de 1000 lei fara
tva, la care se adauga TVA in valoare de 190 lci, valoarea totala a contractului fiind de 1190 lei,
reprezentand 125 Iei fara TVA/luna.

6.

Durata contractului

6.1 - Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii acestuia de cdtre ambele p5rJi contractante, iar durata
acestuia este este de la data de 2.05.2019 pana |a31.12.2019.

-

Dwata prezentului contract poate fi prelungita, prin act aditional, semnat de ambele parti, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare la data incheierii acestuia confonn art. 765 din Hotararea nr.
39512016 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizilie public6/acordului-cadlu.

6.2

7.

Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe de la data semnarii de catre ambele par1i.

8. Documentele contractului
8.1 Docurnentele contractului sunt:
a) acte adi{ionale, dacd existd;
b) propunerea tehnico-fi nanciarS;
c) detaliu achizitie directa atribuita nr.

DA L L.ga \Sq
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9. Obligaliile principale ale prestatorului
9.1 - Prestatotul se obligi sd presteze serviciile la standardele gi sau performan{ele prezentate in pl'opunerea
tehnicS, anexd la contract.

9.2 - Prestatorul va informa si solicita achizitorului sa fie create conditiile necesare pentru indeplinirea
sarcinilor ce revin din prezentul contract. De asemeni se vor intocmi documente specifice selviciilor de
instalare qi actualizare a produsului inforrnatic legislativ LEX EXPERT. Documentele sunt umatoarele :
Cerin{e hardware si software, in care vor fi cuprinse toate elementele infbnnative prezentate la ar"ticolul 4.2.
Prestatorul impreuna cu achizitorul pot intocmi un grafic de actualizare, care sa raspunda intereselor
achizitorului, cu respectarea stricta a legislatiei in vigoare.
9.3 - Plestatorul se obliga sd presteze serviciile pe perioada derularii contractului.
9.4 - Prestatorul se obliga sE despagubeascd achizitorul impotriva oricdror:
i) reclarna(ii gi ac{iuni in justi{ie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuali
(brevete, nulrre, rn6rci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele
folosite pentru sau in legatur[ cu produsele achizilionate, gi
ii) daune-inte1'ese, cosluri, taxe gi cheltuieli de orice natur'5, aferente, cu excep{ia situa{iei in care o
astf'el de incalcare rezrtltd dinrespeclarea caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.
9.5 Prestatorul se obliga s5 instruiascl beneficiarul pentru utilizarea corectd gi eficientd a plodusului.
9.6 - Prestatoml se obliga sd imbundtd{eascd performan}ele produsului pe m[sura apariliei de noi tehnologii
de luclu sau a propunerilor primite de la divergi utilizatori.
9.7 - Plestatorul se oblig6 si actualizeze zllniclsdpt[mAnal baza de date cu actele nolmative publicate in
Monitorul Oficial al Rorndniei, Partea I.
9.8 - Prestatorul se obligd sd remedieze gratuit del'ecfiunile apdrute qi sd asigure service-ul programului pe
toatl durata derularii contractului.
1

0. Obligaliile principale ale aclrizitorului

10.1 - Achizitorul este obligat sa creeze conditile necesare pentru instalarea si actualizarea produsului
infbrmatic legislativ LEX EXPERT, respectand cu strictete plevederile legale.
10.2 - Achizitorul se obligd sE recep{ioneze serviciile prestate prin proces verbal in termenul convenit in
contract.

10.3

-

Achizitorul se obligd sd plateascd preJul cdtre prestator in tennenul de 60 de z1le dc la primirea

{'acturii.

10.4 - Dacd achtzitorul nu onoreazd facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prev[zute
convenite, furnizorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor qi de a beneficia de reactualizarea sumei de
platd la nivelul corespunzdtor zilei de efectuare a plalii. Imediat ce achizitorul onoreaz5 factura, prestatorul
va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt tirnp posibil.
10.5 - In mod obligatoriu, pentru a fi decontate, facturile vor fi insotite de documente jusitificative referitoare
Ia executarea serviciilor.
10.6 - Achizitorul se obligS sdrll-ilizeze produsul conform instruc{iunilor.
10.7 - Achizitorul se obliga sd preia actualizdrile transmise de furnizor prin CD, e-rnail sau automat prin
internet gi sd efectueze aceste actuahzdri pe calculatoarele pe care furnizorul a instalat produsul LEX
EXPERT.
10.8 - Achizitorul se obligd sd verifice periodic realizarea ritmicd a actualizdrilor.
10.9 - Achizitoml se obligS s5 nu modifice, fwrnizeze sau comercializeze produsul fErS acotdul furnizorului.
10.10 - Achizitorul se obligd si nu utilizeze produsul furnizat pentru elaborarea unui produs concurent,
confonn prevederilor Legii nr. 811996 privind drepturile de autor qi drepturile conexe, cu rnodificlrile gi
cornpletdrile ulterioare.
10.11 - Achizitolul se obligd sd sesizeze fulnizorului in timp util eventuale anomalii sau deficienle ale
programului pentru a fi rernediate de acesta.
10.12 - Achizitorul se obligd sd nu pleia informaliile sau documentele din cadrul produsului LEX EXPERT
pentru a le include pe site-uri internet. Reproducerea pe un site intelnet a informaliilor sau documentelor din
cadrul produsului LEX EXPERT se poate face doar cu acordul scris al Companiei de Informaticl Neam{.
11. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabilii a obligaliilor
11.I - In cazul in care, din vina sa exclusiv6, prestatorul nu reugegte si-gi execute obligaliile asurnate prin

contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contraclului, ca penalita{i, o sumd echivalenti
cu o cotd procentual5 de 0.05% din pre{ul contractului ramas neexecutat.

11.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazl facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei
preyazuta la pct.10.2, atunci acesta ale obligalia de a pl6ti, ca penalitali, o sumd echivalentd cu o cotd
procentuald de 0.05% din plata neefectuatd pentru fiecare zi de tntaruiere pana la indeplinirea ef-ectiva a
obligatiilor.
11.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pdr{i, in ilod culpabil gi
repetat, di dreptul pd\1i lezate de a considera contraclul de drept reziliat qi de a pretinde plata de dauneinterese.
ll.4 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd adresatd
furnizolului, lErd nici o compensalie, dacS acesta din urmd dd faliment, cu condilia ca aceastd anulare sd nu
prejudicieze sau sd afecleze dreptul la ac{iune sau despdgubire pentru furnizor. in acest caz, furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitb pAnd la data
denun{5rii unilaterale a contractului.

Clauze speciJice

12. Alte resposabilitdli ule prestatorului
Prestatorul are obligalia de a executa serviciile plevdzute in contract cu profesionalisrnul qi
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu propunerea sa tehnic5.
(2) Prestatorul se obliga sd supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instala{iile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de natura plovizorie, fie deflnitivd cerute de
gi pentlu contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
12,2 - Plestatorul este pe deplin responsabil pentru execufia serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodatd, este rdspunzdtor atdt de siguranta tuturor operaliunilor qi metodelor de prestare
utilizate, c6t qi de calificarea personalului folosit pe toat6 durata contractului.

l2.l- (l)

13, Alte responsabilitdli ale acltizitorului
13.1 - Achizitorul se obligd sd punS la dispozilia prestatorului orice facilitbli gi/sau inforrna{ii pe care acesta
1e-a cerut in propunerea tehnicl gi pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

14. Receplie Si veriJicdri

14.l - Achizitorul

are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conforrnitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnicd gi din caietul de sarcini.
14.2 - Velificirile vor fi efectuate in conforinitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligaJia de a notifica, in scris, prestatotului, identitatea reprezentan{ilor sdi imputernici{i pentru acest scop.
1 5. incepere, Jinalizare, tntArzieri, sistare
15.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serwiciilor in tirnpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de incepere a contractului.
(2) in cazul in care pt'estatorul suferd intArzieri gi/sau suportd costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului pdrlile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a selviciului, gi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adauga la preJul contractului.
15.2 - (1) Serviciile prestate inbaza contractului sau, daci este cazul, oricare fazd a acestora prevazutd a fi
terminatd intr-o perioadd stabilit5 in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de par'[i,
termen care se calculeazd de la data inceperii prestdrii serviciilor.
(2) in cazul in care:
i) orice motive de intArziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau
ii) alte circumstanle neobisnuite susceptibile de a surveni, altfbl dec6t prin incalcarea contractului de

cdtre prestator,

indreptdlesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilol sau a oricdrei faze a
acestora, atunci pa{ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act adilional.
15.3 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectd graficul de prestare, acesta are
obligafia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/pelioadeior de prestare
asumate in graficul de prestare se face cu acordul par{ilor, prin act adilional.
15.4 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice
intArziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitSli prestatorului.

1 6. Ajustarea prelului contractului
16.l - Pentru serviciile prestate, plalile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea

financiard, anexd 1a contract.
16.2 - Prelul contractului nu se actualizeazd,.
17. Amendamente

17.l - Par{ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adi{ional, numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeazd interesele comerciale
legitime ale acestora gi cale nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului.
18.

Forla maiord

18.1 - For-fa majord este constatatd de o autoritate competentd.
18.2 - For-la majord exonereazd, pafille contractante de indeplinirea
contract, pe toatd perioada in care aceasta ac\toneazd.

obliga{iilor asumate prin prezentul

18.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendat6 in perioada de acliune a for-fei majore, dar fErd a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau p5(ilor pAnd la aparilia acesteia.
18.4 - Partea contractantd care invocd folta majora are obliga{ia de a notifica celeilalte p5(i, irnediat qi in
mod complet, producerea acesteia pi sd ia odce m6suri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii
consecin{elor.
18.5 - Dacd for{a majord aclioneazd sau se estimeazd ca va ac{iona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sd notifice celeilalte par{i incetarea de drept a prezentului contract, fdrd ca vreuna din
pa(i sa poatd pretindd celeilalte daune-interese.
19. Incetarea contractului
19.l - Prezentul contract inceteazd de drept: prin ajungelea la termen
19.2 - Contractul poate inceta gi in urmdtoarele cazuri'.
- prin acordul de voin{d al p6(ilor;
- prin rezilierea de cdtre o pafte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzdtor a
obligaliilor asumate prin plezentul contract, de cdtre cealalti parte, cu notificare prealabila de 15 zile a partii
in culpd;
- deuuntare unilatelala dc catre autoritalea corltractalrta, prin notificarc prealabilS in 15 zilc.
2 0. Solulionarea litigiilor
20.1 - Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturi cu indeplinirea
contractului.
20.2 - Dacd, dupS 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul gi prestatorul nu reuqesc
sd rezolve in mod arniabil o divergentb contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze de

c51r'e instan!ele judecalore$1i colnpetentc.

21. Limba care guvertteazd contractul
21.I - Lin'rba care guverneazd contractul este limba romAnS.

22. Comunicdri
22.1 - (l) Orice comunicare intre p6(i, referitoare la indeplinireaprezentului contract, trebuie sd
fie transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in rnomentul transmiterii c6t gi in mornentul

primirii.

222 - Comunic5rile intre pdrli se pot face qi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail

cu

condilia confirmSrii in scris a primirii comunicdrii.
23. Legea aplicobild contractului
23.1- Contractulva fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
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