
1. Preambul

Contract de servicii 

Nr. 1556/ 23.04.2018 

In temeiul art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a art. 43 alin (I) �i (5) din HG nr. 

395/2016 pentm aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice s-a i'ncheiat prezentul contract de servicii 

intre 

A. Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis", cu sediul in Str. Firidei Nr. 2, sector 3, Bucure$ti, cod fiscal32579777, tel/fax

021/3486271, cont trezorerie , reprezentata prin , avand functia de Director $i  avand functia de Contabilin calitate de 
achizitor, pe de o parte

�i

B. S.C. Internet si Tehnologie S3 S.R.L., cu sediul in Calea Vitan nr. 242, Bucuresti, Cod postal: 031301, telefon

0727926774, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 140/15452/2017, cod fiscal 38189005, avand contul 

, reprezentata de - Pre�edinte al Consiliului de 

Administratie si de - Director General Adjunct in calitate de prestator, pe de alta paiie.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii tenneni vor fi interpretati astfel: 

a) Contract- prezentul contract $i toate anexele sale;

b) Achizitorsi Prestator - partile contractante, a�a cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c) PreJul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, 111 baza contracrului, pentru 1ndeplinirea integrala �i

corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) Servicii -activitati a caror prestare face obiect al contractului;

e) Produse - echipamentele, rna$inile, utilajele, piesele de schirnb $i orice alte bunuri cuprinse \'n anexa/anexele la prezentul

contract $i pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate confonn contractului;

j) ForJa majorii- reprezinta o irnprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut irnprevizibila $i inevitabila,

care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza gre$elii sau vinei acestora, �i care face imposibila

executarea l?i, respectiv, 1ndeplinirea contractului; sunt considerate asernenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,

inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restriqii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind

exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un evenirnent asemenea celor de mai sus care, fara. a crea o

irnposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

g) Zi- zi calendaristica; An - 365 de zile.

h) Penalitate contractua/ii - despagubirea stabilita 111 contractul de prestare servicii ca fiind platibila de catre una din

partile contractante catre cealalta parte, 111 caz de netndeplinire, indeplinire necorespunzatoare sau cu intiirziere a

obligatiilor din contract(majorari de 111tarziere �i/sau dauneinterese).

3. lnterpretare
3.1 f n prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include fonna de plural $i 

vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 111 mod diferit. 

3.3 Clauzele $i expresiile vor fi interpretate prin raportare la 111tregul contract. 

I CLAUZE OBLIGATORII 



4. Obiectul �i preful contractului

4.1 Prestatorul se obliga sa prestezelw1ar,,servicii de suport si mentenanta a platformei web aferente site- lui Seo/ii 

Gimnaziale "Nicolae Labis", respectiv www.scoala89.invatamantsector3.ro, in perioada convenita �i in confonnitate cu 

obligatiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 Platfonna web aferenta site-ului www.scoala89.invatamantsector3.ro este o platfo1ma software open-source, Wordpress, 

cu o baza de date de aproximativ I 0GB (de confinut pdf jpg etc.). 

4.3 Serviciile de suport �i mentenanta a platfonnei web aferenta site-ului constau in efectuarea urmatoarelor activitati: 

a. Operationale -activitafi care vizeaza: hosting-ul site-ului, crearea de cont-uri de utilizatori, securitatea accesului,

mentenan/a preventiva (aplicare patch-uri de update-uri de platformii) �i corectiva (corectare erori ale platformei web) �i 

backup-ul site-ului �i a bazei de date a confinutului acestuia 

b. Suport tehnic -activitii/i care vizeaza: asisten/a utilizatorilor, crearea de noi butoane/ sec/iuni pe platforma web a paginii

de Internet a beneficiarului �i incarcarea cu con/inut a site-ului 

4.4 Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractuluide "servicii de suport si 

mentenanta a platformei web aferente site- Lui unitatii de invatamant". 

4.5 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de 3.665,20 lei inclusiv 

TV A, din care 585,20 lei TV A, 3080,00 lei exclusiv TV A, la un pret de 385,00 lei/ luna exclusiv TV A. 

Cantitate Valoare 
Pret/luna exclusiv Valoare Valoare totala 

Denumire servicii -!uni- totala fara 

calendaristice 
TVA (lei) 

TVA (lei) 
TVA (lei) cu TVA (lei) 

servicii de suport si mentenanta a 

platformei web aferente site- lui 8 385,00 3080,00 585,20 3.665,20 

www.scoala8 9. invatamantsector3 .ro 

5. Durata contractului

5.1 Durata prezentului contract este de 8 !uni de la semnarea Jui de catre ambele parti, pentru perioada 01 mai 2018 

- 31 decembrie 2018.

5.2 Achizitorul poate prelungi contractul prin act aditional cu maxim 4 !uni, pana la adoptarea bugetului si finalizarea unei 

noi proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 165 alin. (1) din H.G. 395/2016, 1n conditiile existentei resurselor 

financiare. 

6. Documentele contractului

6.1 Documentele prezentului contract sunt: 

a) caietul de sarcini;

b) detaliu cumparare directa atribuita SICAP;

c) eventualele acte aditionale la prezentul contract, in masura in care vor fi incheiate.

7.Obligafiile principale ale prestatorului

7.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada convenita �i 111 

confonnitate cu obligatiile asumate, astfel cum sunt prevazute in caietul de sarcini. 

7.2 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile respectand legislatia in vigoare, 

prezentate in detaliu cumparare directa SI CAP, anexa la contract. 

7.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 



i) reclamatii �i aqiuni 1n justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci

'inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau 1n legatura cu

serviciile prestate, �i

ii) daune-interese, costuri, taxe �i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei 1n care o astfel de incalcare

rezulta din respectarea clauzelor contractuale. 

7.4Prestatorul se obliga ca serviciile prestate sa respecte toate clauzele prevazute 1n prezentul contract �i anexele sale care 

constituie parte integranta a contractului. 

7.5 Prestatorul este raspunzator atiit de siguranta tuturor operatiunilor �i metodelor de prestare utilizate, cat �i de calificarea 

personalului folosit pe toata durata Contractului. 

7.6 Daunele-interese datorate de catre Prestator vor fi platite in tennen de maxim 30 de zile de la data in�tiintarii primite 

din partea Achizitorului. 

7. 7 Prestatorul va executa contractul manifestiind grija �i diligenta necesara in indeplinirea serviciilor, incluziind remedierea

oricaror defecte/ neconformitati ale acestora. 

7.7 Prestatorul se obliga sa asigure perfonnanta ridicata a bazei de date prin criptarea transparenta a datelor, a fi�ierelor de 

date �i a fi�ierelor jurnal fara sa fie necesara modificarea aplicatiei. 

7.8 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru publicarea documentelor scanate pe site si va respecta protectia datelor cu 

caracter personal. 

7.9 Prestatorul se obliga sa dezvolte noi sectiuni in cadrul site-ului �i sa asigure functionalitatea acestuia in parametrii 

optimi. 

7. IO Prestatorul se obliga sa asigure suport autoritatii contractante (]uni - vineri in intervalul orar 8 :00-16:00), cu excep\ia

perioadelor aferente evenimentelor excep\ionale (examene/ testari, etc) ori de cate ori situatia o impune. 

7.11 Prestatorul se obliga sa asiguredisponibilitateasite-ului pentru interogare 99,7% lunar, in interiorul intervalului de 

disponibilitate. Intervalul de disponibilitate este calculat scaziind din intervalul de serviciu de 24 ore, intervalul de 

mentenanta, care va fi de regula, 1n intervalul O I :00 - 05 :00 in cursul zilelor de !uni - vineri �i in zilele legale nelucratoare. 

Intervalul de mentenanta va fi programat impreuna cu autoritatea contractanta, astfel 1nciit sa nu fie afectata activitatea 

acesteia. 

7.12 Prestatorul se obliga sa raspunda solicitarilor de tip incident venite din partea autoritatii contractante astfel: 

8 ore - pentru incidente majore (evenimente care induc o blocare a activitatii institu\iei); 

24 ore - pentru incidente medii (evenimente care induc o 1ntrerupere a activita\ii institu\iei sau o functionare 

necorespunzatoare a site-ului); 

72 ore - pentru incidente minore (evenimente care induc un acces dificil al utilizatorilor, dar fara a afecta activitatea 

institutiei �i 1n condi\ii optime de acces la Internet a utilizatorilor); 

7 .13 Prestatorul va desernna persoanele care vor raspunde solicitarilor unitatii de invatamant prin nume prenume, adrese de 

email, numar de telefon comunicate la sernnarea contractului. 

7.14 Prestatorul se obliga sa emita factura dupa semnarea fara obiec\iuni a procesului verbal de recep\ie lunara. 

7.15 Prestatorul are obligatia de a garanta ca serviciile se vor derula in perioada contractuala 

8. Obligatiile principale ale achizitorului

8.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in tennenul convenit. 

8.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturilor la sediul 

acestuia, cu conditia sernnarii procesului verbal de receptie a prestatiilor.Plata serviciilor prestate se va efectua lunar, in 

luna curenta, pentru serviciile prestate in luna anterioara. 

8.3 Daca achizitorul nu onoreaza facturile in tennen de 60 de zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul are 

dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va r 

eel mai scurt timp posibil. 



I CLAUZE SPECIFICE 

9.Garantia de buna executie a contractului

9.1 Prestatorul nu are obligatia de a constitui o garantie de buna executie a contractului. 

10.Recepfie
Receptia serviciilor se efectueaza lunar, in ultima zi a lunii respective �i se consemneaza intr-un proces verbal de recep\ie a 

serviciilor, sernnat de ambele parfi. Procesul verbal de recep\ie va contine detaliat toate activita\ile ce au fost efectuate 

pentru indeplinirea serviciilor in luna de decontare. 

11. Perioada de garantie acordata serviciilor
11. l Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in perioada

prestarii serviciilor contractate.

11.2 La primirea unei astfel de notificari, prestatorul are obligatia de a remedia situatia i'n termen de maxim o zi de la data

notificarii, fara costuri suplimentare pentru achizitor.

11.3 Daca prestatorul, dupa ce a fost i'n�tiintat, nu reu�e�te sa remedieze situatia Ill perioada convenita, achizitorul are

dreptul de a lua rnasuri de rernediere pe riscul �i spezele prestatorului �i fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi

pe care achizitorul le poate avea fata de prestator prin contract.

12.Ajustarea prefului contractului

12. l Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in detaliu curnparare directa

atribuita SICAP, anexa la prezentul contract.

12.2 Pretul contractului este ferrn �i nu se ajusteaza pe toata durata de executare a contractului.

13. Confidentialitate

13. l Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor la care are acces, prevederi le le gale de

prelucrare �i protectie a datelor cu caracter personal, precum �i cele legate de protectia muncii.

13.2 De asemenea, va lua toate rnasurile necesare pentru a pastra confidentialitatea asupra datelor �i inforrnatiilor ce provin

din executarea obliga\iilor contractuale.

14. Aspecte privind proprietatea intelectuala

14.1 Toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de catre prestator aferente serviciului livrat, se 

transfera catre autoritatea contractanta. 

15. Amendamente
15.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin 

act aditional. 

16. intarzieri �i amanari in indeplinirea contractului

16. l Prestatorul are obligatia de a '.i'ndeplinicontractul de prestare a serviciilorde suport si mentenanta a platformei web

in perioadele inscrise in prezentul contract si conform cerintelor specificate in caietul de sarcini.

l 6.2 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a seviciului (prin act

aditional), orice intiirziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita alitatiprestat. _ului.

17. Subcontractanti



17.1 Prestatorul se obliga sa declare subcontractantii propu�i la incheierea acordului-cadru. In masura in care exista 

subcontractanti propu�i, se vor aplica dispozitiile capitolului V-seqiunea I- Subcontractarea din Legea nr.98/2016 �i 

prevederile capitolului IV, sectiunea 1-Subcontractarea din HG nr.395/2016. 

17.2 Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza executarea anumitor servicii ce constituie obiectul 

prezentului contract, sa incheie contracte cu subcontractantii desemnati, in conditii similare celor prevazute in prezentul 

contract, astfel incat sa se asigure respectarea obligatiilor asumate de prestator conform prezentului contract. 

17 .3 La semnarea prezentului contract, prestatorul are obligatia de a prezenta toate contractele incheiate cu subcontractantii 

desemnati. 

17.4 Existenta subcontractarilor nu ii exonereaza pe prestator fata de achizitor pentru executarea integrala a obligatiilor 

contractuale, prestatorul fiind deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care subcontractantii indeplinesc contractul. 

17.5 Prestatorul are dreptul de a inlocui oricare dintre subcontractantii la prezentul contract numai cu acordul prealabil, 

scris al achizitorului. Schimbarea subcontractantului nu va produce nicio modificare a clauzelor prezentului contract. 

18. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilii a obligatiilor

18.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reu§e§te sa 1�i indeplineasca obligatiile asumate, atunci 

achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobiinda legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2"1) din 

Ordonanta Guvemului nr. 13/2011 privind dobiinda legala remuneratorie �i penalizatoare pentru obligatii bane§ti, precum �i 

pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile 

ulterioare. Dobiinda legala penalizatoare se aplica pentru fiecare zi de 1ntiirziere, piina la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

Dobiinda penalizatoare se aplica lavaloarea lunara a serviciilor neefectuate. 

18.2 In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu 1�i onoreaza facturile 1n tennenul stabilit, prestatorul are dreptul 

de a solicita plata dobiinzii legale penalizatoare aplicate Ia valoarea platii neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea 

nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intiirzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultiind 

din contracte 1ncheiate intre profesioni�ti �i intre ace§tia �i autoritati contractante. Dobiinda Iegala penalizatoare se aplica 

pentru fiecare zi de 1ntiirziere, piina la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

18.3 Achizitorul i�i rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, fara nicio 

compensatie, daca acesta din urma intra 1n insolventa, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze 

dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din contract 1ndeplinita piina la data denuntarii unilaterale a contractului. 

19. Cesiunea

19 .1. In prezentul contract este pennisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, fiind posibila numai cu acordul 

expres al debitorului cedat, obligatiile nascute ramiiniind in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate �i 

asumate initial. 

Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul 

contract. 

19.2. Atunci ciind un subcontractant i�i exprima optiunea de a fi platit direct este permisa cesiunea de creanta in favoarea 

subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt indeplinite de catre ace�tia. Transferul de drept al 

obligatiilor de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru partea/paf!ile din contract aferenta/aferente 

acestuia/acestora, va avea Joe in momentul in care va fi confirmata 1ndeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de 

subcontractare. 

20. Forta majorii

20.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 



20.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata 

perioada in care aceasta actioneaza. 

20.3 lndeplinirea contractului va fi suspendata 'in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce Ii se 

cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

20.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, 

producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

20.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea 

dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde 

celeilalte daune-interese. 

21.ReziJierea contractului

21.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da dreptul partii lezate de a declara 

unilateral rezilierea contractului de servicii $i de a pretinde plata de daune-interese. 

21.2 Achizitorul i�i rezerva dreptul de a denunra unilateral contractul de servicii, fara punere 'in intarziere, in eel mult 30 

de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, respectiv ar fi contrara 

interesului public. 

21.3 In cazul prevazut la clauza 21.2, prestatorul are dreptul de a pretinde nurnai plata corespunzatoare pentru partea din 

contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

21.4 Achizitorul i$i rezerva dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract, printr-o notificare prealabila transmisa 

Prestatorului, fara interventia instantei de judecata, fara punere in intarziere �i fara nicio compensatie, fn urmatoarele 

situatii: 

a) Prestatorul 'incalca obligatiile asumate prin contract;

b) Prestatorul mcalca prevederile punctului 19 din prezentul contract;

c) Daca Prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare executarii

obligatiilor contractuale.

d) Impotriva Prestatorului s-a declan�at procedura dizolvarii sau falimentului.

21.5 Achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisa cu 15 zile 1nainte de data la care 

rezilirea unilaterala va produce efecte, iar Prestatorul se obliga sa plateasca Achizitorului o suma egala cu IO % din 

valoarea contractului precum �i penalitatile datorate in baza prezentului contract, in urmatoarele cazuri: 

a) Prestatorul nu respecta termenul final $ifsau termenele intermediare prevazute fn contract, iar fntiirzierile depii$esc

cu mai mult de 15 zile termenele convenite in Contract; 

b) Prestatorul nu presteaza servicii de calitate �i 'in conformitate cu caietul de sarcini $i cu prescriptiile $i standardele

l'n vigoare �i/sau nu remediaza calitatea serviciilor prestate, fn termen de maxim 15 zile, de�i a fost notificat 111 acest sens de 

Achizitor. 

22. incetarea contractului

22.1 Prezentul Contract inceteaza 'in urmatoarele situatii: 

a) la expirarea duratei stabilite prin Contract;

b) prin acordul scris al partilor;

c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre

Achizitor; 

d) in cazul in care cazul de forta majora dureaza mai mult de 2 !uni de zile;

e) prin reziliere unilaterala de catre Achizitor l'n conditiile stipulate in prezentul Contract;



22.2 Incetarea Contracrului nu afecteazi! executarea obligatiilor scadente intre Piirtile Contractante �i nu exonereazi! Partea 

in culpi!, in caz de reziliere, de ri!spunderea pentru prejudiciile cauzate. 

23. Solutionarea litigiilor

23.1. Achizitorul �i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili!, prin tratative directe, orice 

neintelegere sau disputi! care se poate ivi \'ntre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea prezentului contract. 

23.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o 

divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de catre instantele judecatoresti competente de la sediul achizitorului. 

24. Raspunderea contractuala

24.1 Nerespectarea de ci!tre pilrtile contractante a obligatiilor contracruale previ!zute in prezenrul contract atrage 

ri!spunderea contractuali! a partii in culpi!. 

25. Limba care guverneaza contractul

25.1 Limba care guvemeazi! contracrul este limba romani!. 

26. Comunicari

26.1. Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. 

26.2. Orice document scris trebuie \'nregistrat atat \'n momenrul transmiterii, cat si Ill momenrul primirii. 

26.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmi!rii in scris a primirii 

comunici!rii. 

27. Legea aplicabila contractului

27 .1. Contractul va fi interpretat conform Iegilor din Romania. 

Partile au 1nteles si! \'ncheie azi ....... prezentul contract 1n 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte �i unul pentru 

Sectorul 3 al Municipiului Bucure�ti. 

ACHIZITOR, 

Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis" 

Director, 

Contabil 

PRESTA TOR, 

Director General A 

Sectorul 3 al Municipiului Bucure�ti 




