
MUNICIPIUL BUCURBST1
Contract de servicii Border Gateway Protocol(BGP) site www.pinb.ro incheiat cu ACTESS MEDIA GROUP SRL

CONTRACT DE SERVICII

Registrul Unic d© Contracte

l.Parfi contractante
Intre

MUNICIPIUL BUCURE$TI, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independence! nr. 291-293,
sector 6, telefon/fax 021 305.55.00, cod fiscal 4267117, contul IBAN
RO45TREZ24A510103200108X, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publics a
Municipiului Bucuresti, reprezentata prin Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU, Primar General, in
calitate de achizitor,
?i

SC ACCESS MEDIA GROUP SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. luliu Maniu nr. 51, bl.
22B, sc. A, et. 8, ap. 31, sector 6 telefon: 0727.713.400., fax: ., numar de ordine din Registrul
Comertului J40/5881/2005, Cod Unic de Inregistrare RO 17417860, cont IBAN
RO75TREZ7065069XXX007561, deschis la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, reprezentata prin Ing.
Viorel PASLARU - Administrator, in calitate de prestator,

a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul §i preful contractului

2.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii Border Gateway Protocol(BGP) site
www.pmb.ro, in perioada convenita si in conformitate cu obligate asumate prin prezentul contract.

2.2. Achizitorul va plati prestatorului prejul convenit pentru Tndeplinirea contractului de
servicii Border Gateway Protocol(BGP) site www.pmb.ro, conform propunerii fmanciare anexa la
prezentul contract

2.3. Pretul contractului este de 15.960 lei.(exclusiv TV A)
2.4. Pretul contractului pentru anul 2015 este de 10.640 lei (exclusiv TV A) cu un abonament

lunar platibi! prestatorului de catre achizitor de 1.330 lei (exclusiv TVA).
2.5. In eventualitatea prelungirii contractului conform art.6, alin (3) din H.G. 925/2006 cu

modificarile si completarile ulterioare, pretul pentru anul 2016 este de 5.320 lei (exclusiv TVA) cu
un abonament lunar platibil prestatorului de catre achizitor de 1.330 lei (exclusiv TVA).

3. Durata contractului

3.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii Border Gateway Protocol(BGP) site
www.pmb.ro, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract pana la 31.12.2015, cu
posibilitate de prelungire in temeiul art.6, alin (3) din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare..
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4. Definifii

4.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpreta^i astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de voin(a al celor doua par(i incheiat intre o

autoritate contractanta , in calitate de achizitor, si un prestator de servicii, in calitate de
prestator;

b) achizitor si prestator - parole contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul
contract;

c) pre^ul contractului - prejul platibil prestatorului de catre achizitor , in baza contractului,
pentru indeplinirea integrals si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) servicii - activitaji a caror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in

anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;

f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de
sarcini si in propunerea tehnica;

g) forja majora - un eveniment mai presus de controlul parjilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinii acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inunda^ii sau orice alte catastrofe naturale, restricjii
aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunjiativa.
Nu este considerat for^a majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga^iilor uneia din par^i.

h) zi-zi calendaristica; an-365 de zile.

5. Aplicabilitate

5.1. Contractul de prestari servicii intra in vigoare la data de 01.05.2015.

6. Documentele contractului

6.1. Documentele prezentului contract sunt:

a) caietul de sarcini
b) propunerea tehnica
c) propunerea financiara
d) scrisoarea de garantie bancara de buna executie
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7. Drepturi de proprietate intelectuala

7.1. Prestalorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justice, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume , marci Tnregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor ;

b) daune -interese, costuri , taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.

8. Garantia de buna execute a contractului

8.1. Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna execute , reprezentand 3,5% din
pre(ul contractului fara T.V.A. pentru intreaga perioada de derulare a contractului.

8.2. Garantia de buna executie reprezentand 3,5% din pretul contractului exclusiv TVA, se va
constitui in termen de maxim lOziledupa semnarea si inregislrarea contractului.

8.3. Achizitorul are dreptul de a emite preten^ii asupra garantiei de buna execute, in limita
prejudiciului crcat, daca prestatorul nu is.i executa/ executg cu intarziere sau execute necorespunzator
obligajiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei preten^ii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata
obligatiile care nu au fost respectate.

8.4. Achizitorul va restitui garantia de buna executie, la cerere, in termen de 14 zile de la
indeplinirea obligatiilor asumate.

8.5. Garan{ia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

9. Responsabilitatile prestatorului

9.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile descrise in caietul de sarcini, care face
parte integrants din contract, cu profesionalismul §i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat
§i in conformitate cu propunerea sa, iar serviciile prestate vor respecta standardele nationale in
vigoare cu privire la obiectul contractului si standardele prezentate de catre prestator in propunerea
sa tehnica.

(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract.

9.2. Prestatorul are obligatia de a-§i asuma responsabilitatea serviciilor prestate pentru
Achizitor, in raport cu tertii.

9.3. Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
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lO.Responsabilitatile achizitorului i

10.1. Achizitorul poate pune la dispozi(ie prestatorului facilitati si/sau in format ii pe care
prestatorul le-a formula! in propunerea sa si pe care acesta le consider^ necesare pentru mdeplinirea
contractului.

11. Recepfie §i verificari

11.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, in scopul stabilirii
conformitatii lor cu prevederile asumate prin acest contract.

11.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Comisia achizitorului imputernicita pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor este formata
din reprezentanti ai Municipiului Bucuresti conform Dispozitiei Primarului General nr. 1056/2012.

A

12. Incepere, finalizare, intarzien, sistare

12.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de la data semnarii si
inregistrarii contractului in registrul unic de contracte existent la Directia Generala Achizitii din
cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, dar nu inainte de 01.05.2015.

12.2. In cazul in care prestatorul sufera intarzien si/sau costuri suplimentare datorate in
exclusivitate Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a
serviciului.

13. Modalitafi de plata

13.1. Achizitorul are obligajia de a efectua plata catre prestator in termen de 15 zile de la data
inregistrarii facturii fiscale a prestatorului la Direcjia Financiar Contabilitate, factura confirmata in
prealabil de catre Directia Sisteme Informatice, pe baza raportului de acceptanta si a procesului
verbal de receptie..

14. Actualizarea prefului contractului

14.1. Pentru serviciile prestate, piatile datorate de Achizitor prestatorului sunt conform
art.2.3,2.4, 2.5. s.i declarate in propunerea financiara, anexS la contract.

14.2. Pretul contractului nu se actualizeaza .

15. Amendamente

15.1. Parole contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act adijional numai in cazul aparijiei unor circumstan(e care
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora s.i care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
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16. Majorari de intarziere

16.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prejul contractului, ca
penalizari de intarziere, o suma echivalenta cu o cota procentuala din valoarea obligatiilor neonorate.
(0,02%/zi din valoarea abonamentului lunar, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)

16.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza factuhle in termen de 14 zile de la expirarea
termenului convenit la art. 13, acesta are obliga^ia de a plati la solicitarea prestatorului, ca majorari de
intarziere, o suma echivalenta cu 0,02%/zi, din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.

16.3. In cazul In care plajile nu pot fi efectuate din cauza unor situatf! neprevazute in
legatura cu contul bancar sau alocarea bugetara, Municipiul Bucuresti nu datoreaza majorari de
intarziere sau daune interese prestatorului.

17. Incetarea contractului

17.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept , fara a mai fi necesara interven^ia unui/unei
tribunal/instance judecatoresti, in cazul in care una din parti:

- nu isi executa una dintre obligatiile esenjiale enumerate la art. 9 §i 10 din prezentul
contract;

- este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de
lichidare (faliment) mainte de inceperea executarii prezentului contract;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte par^i;

- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare
scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la incetarea
prezentului contract,

sau
In termen de 30 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a

executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
17.2. Partea care invoca o clauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica

celeilalte parti, cu eel putin 30 zile Tnainte de data la care incetarea urmeaza sa isi produca efectele.
17.3. Rezilierea /incetarea prezentului contract nu va avea nici un erect asupra obligatiilor

deja scadente intre partile contractante.
17.4. Prevederile prezentului articol (respectiv 17. Incetarea contractului) nu inlatura

raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

IS.Cesiunea

18.1. Prestatorul are obligatia de a nu cesiona total sau partial obligatiile sau drepturile sale
asumate prin contract, fara sa objina in prealabil acordul scris al achizitorului.

18.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind obligatiile asumate
prin contract.
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19. Forta majora

19.1. For^a majora este constatata de autoritatea competenta.

19.2. For^a majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligator asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

19.3. indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acjiune a fortei majore, dar
fSra a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la apari|ia acesteia.

19.4. Partea contractantS care invoca for^a majora are obligajia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri ce ii stau la dispozijie in
vederea limitarii consecintelor.

19.5. Daca for\a majora ac{ioneaza~ sau se estimeaza ca va acjiona o perioada mai mare de 30
zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte p&rti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna dintre par^i s3 poata pretinde celeilalte daune - interese.

20. Solutionarea litigiilor

20.1 Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neinjelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in lega"tura" cu
indeplinirea contractului..

20.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoflciale achizitorul si prestatorul
nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergent contractual^, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instan^ele judecatoresti din Romania.

21. Limba care guverneaza contractul

21.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

22. Comunicari

22.1. (1) Orice comunicare intre par^i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
s£ fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.

22.2. ComunicSrile intre par^i se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
condi(ia conflrmarii in scris a primirii comunicarii.

23. Legea aplicabila contractului

23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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24. Dispozifii finale

24.1. Prezentul contract a fost incheiat in 4 (patru) exemplare.

24.2. Urmarirea prezentului contract se va face de cStre direc^iile de specialitate semnatare, in
func^ie de activitatea specifics fiecaiei direct!!.

24.3. Prezentul contract, impreuna cu anexele care fac parte integrants din cuprinsul sau
reprezinta voinja par^ilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterior sau ulterior
incheierii lui.

ACHIZITOR,

MUNICIPUJL BUCURESTI
PRIMAR CEN/RAL

Mircea OPRESCU

*'' '

PRESTATOR,

ACCESS MEDIA GROUP SRL

ADMINISTRATOR,
Ing. Viorel PASLARU

! '.. -
'

'
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