CONTRACT DE SERVICII
Nr. 44/SAPL/29.05.2015

1. încheiat între
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU-COMISARIATUL GENERAL, cu sediul in Bucureşti,
B-dul Unirii nr. 78, Bl. J2, sector 3, Tel. 021-326.89.70;326.22.59, Fax. 021-326.89.71; 326.22.59,cod
fiscal 15378153, cont trezorerie
- Trezorerie Sect. 3 Bucureşti,
reprezentată prin domnul FLORIN DIAC ONU - Comisar General, în calitate de ACHIZITOR,
pe de o parte,
Şi

S.C. LC NETWORKING SRL cu sediul in Bucureşti,
sector 2,
număr de înmatriculare O.R.C. J40/7293/2007, cod fiscal:
RO 21541319, cont trezorerie
deschis la deschis la Trezoreria
sectorului 2 Bucureşti sau
reprezentată prin VESCOVICI CRISTIAN CONSTANTIN - Administrator, în
calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

2.0biectul principal al contractului
2.1- CONTRACT DE MENTENANŢĂ (Mentenanţă = Totalitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţie
ale unui sistem, inclusiv asigurare piese de schimb) ECHIPAMENTE IT SI REŢEA, pentru sediile GNM
- pe o perioada de 3 luni de la data intrării în vigoare a acestora, cu posibilitatea de prelungire pe maxim
4 luni, potrivit prevederilor legale.
Prestatorul se obliga să presteze pe baza de abonament de mentenanta pentru 1066 PC-uri, 10
SERVER-e cât şi pentru reţeaua LAN din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, respectiv la sediul
Comisariatului General şi la toate sediile teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu.
Abonamentul cuprinde prezenţa zilnica la sediul central şi o revizie tehnică la sediile
teritoriale, reconfigurare reţea, extindere reţea internă, back-up de date, configurare echipamente
pasive reţea, inclusiv asigurarea pieselor de schimb necesare funcţionarii echipamentelor IT si reţea.
Serviciile vor fi oferite în timpul orelor de program: 8 - 16.30 sau în afara lor la solicitarea
Achizitorului.
Abonamentul include toate prevederile asumate de Prestator prin caietul de sarcini.
Timpul de răspuns la solicitări este de maximum 4 ore în cazul sediului central iar în cazul
sediilor teritoriale va fi de 48 de ore pentru intervenţie hardware şi 24 de ore pentru intervenţie
software, de la solicitarea telefonică sau scrisă, pe e-mail sau fax.
2.2- Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate,
conform ofertei financiare a Prestatorului anexata prezentului contract.
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3. Preţul contractului
3.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor,
conform ofertei financiare, este de 13.018,00 lei/luna fara TVA, respectiv 16.143,12 lei cu TVA.
Preţul total al contractului este de 48.426,96 lei cu TVA.
3.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.
4. Durata contractului
4.1. - Prezentul contract intra în vigoare la data de 01.06.2015 şi este valid până la data de 31.08.2015,
cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional..
5. E xecutarea contractului
5.1. - Executarea contractului începe la data de 01.06.2015.
6. D ocum entele co n tractu lu i:
6.1. - Următoarele documente fac parte integrantă a prezentului contract de prestări servicii:
- oferta financiara;
- caietul de sarcini.
7. O bligaţiile principale ale prestatorului
7.1. - Preş ta to ml se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în caietul de
sarcini anexat la contract.
7.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu detalierea operaţiunilor prezentate
in caietul de sarcini.
7.3. - Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă,
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
7.4. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu prevederile
art.2.1. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
7.5. —Prestatorul va întocmi lunar un deviz de prestări servicii, care sa reflecte activitatea desfasurata.
Acesta se va confirma de persoana responsabila in derularea contractului din partea Achizitorului si
va insoti fiecare factura lunara.
7.6. Confidenţialitatea
7.6.1. Prestatorul nu are dreptul, fără acordul scris al Achizitorului:
- să facă cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi;
- de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare
a Contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile Contractuale.
7.6.2. Printre informaţiile la care Prestatorul va avea acces si care vor fi considerate strict
confidenţiale, vor fi incluse, dar fara a se limita la:
- informaţii cuprinse in bazele de date ale instituţiei,
- informaţii de acces la baza de date a instituţiei,
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- informaţii de acces la reţeaua VPN a instituţiei (IP-uri publice si locale),
- informaţii de acces la serverele instituţiei,
- informaţii de acces la statii locale si note-bookuri (parole administrator),
- configurare reţea,
- date de acces administrare baze de date si site,
- cod sursa baze de date si site,
- informaţii stocate sau transferate in/din bazele de date ale Achizitorului
7.6.3. Prestatorul va monitoriza reţeaua interna a Achizitorului cu diligenta ceruta unui profesionist şi
va stopa orice încercare de acces neautorizat la datele Beneficiarului.
7.6.4. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea
Contractului, se va face cu caracter confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii
necesare îndeplinirii Contractului.
7.6.5.0 parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare
la Contract dacă:
a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi Contractante
pentru asemenea dezvăluire; sau
b) partea contractantă a fost obligata în mod legal să dezvăluie informaţia, caz in care va fi informata
de urgenta si cealaltă parte contractanta.
7.6.6. Obligaţia de confidenţialitate se aplică pe parcursul duratei acestui contract, precum şi după
încetarea acestuia, indiferent de motivul încetării, pe o perioada nelimitata.
7.6.7. Neîndeplinirea de către Prestator a obligaţiei de confidenţialitate, cu intenţie sau din culpa,
îndreptăţeşte Achizitorul la acoperirea integrala a oricărui prejudiciu direct sau indirect, material sau
moral cauzat de o asemenea neindepfinire.
8. O bligaţiile principale ale achizitorului
8.1. - Achizitorul se obligă să plătească preţul, conform pct.3, către prestator în perioada 24-30 ale
lunii următoare datei înregistrării facturii si a devizului lunar de prestări servicii.
8.2. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta le consideră necesare îndeplinirii contractului.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1.- In cazul in care, din vina sau culpa sa, prestatorul nu executa sau executa cu o întârziere mai
mare de 30 zile de la data solicitării, obligaţiile asumate prin contract, achizititorul are dreptul de a
aplica penafitati de 0,1% pe zi de întârziere din preţul lunar datorat conform art. 3.1., indiferent de
prejudiciul produs, sau de a solicita prestatorului acoperirea integrala a prejudiciul suferit in cazul in
care valoarea acestuia depăşeşte cuantumul penalităţilor de întârziere calculate pana la data îndeplinirii
obligaţiei respective sau pana la rezilierea contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor, conform art.
9.4.
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9.2. - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 de zile de la expirarea
perioadei de la pct.8, atunci acesta are obligaţia de a plăti penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere
calculată la valoarea sumelor facturate şi neachitate.
9.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde
plata de daune-in teres e.
9.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă,
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă nu respectă clauzele contractuale
sau dă faliment In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
10. Recepţie şi verificări
10.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică.
10.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obligaţia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru
acest scop.
11. începere, finalizare, întârzieri, sistare
11.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data intrării in vigoare a
contractului.
11.2. - In cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, pentru care se va face analiza acestora si care se vor
adăuga la preţul contractului, după caz.
11.3. - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare faza a acestora prevăzută a
fi terminată într-o perioadă stabilită în detalierea operaţiilor prezentate în caietul de sarcini, trebuie
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării
serviciilor.
11.4. - în cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de
către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau
a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si totalul
cheltuielilor ce se vor adauga şi vor semna un act adiţional.
11.5. - In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
12. Ajustarea preţului contractului
12.1.- Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract;
12.2- Preţul contractului este ferm si nu se ajustează pe toata durata de valabilitate a contractului cât
şi în eventuala perioada de prelungire convenită între părţi.
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13. Am endam ente
13.1.- Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.

14. Sub contractanţi
14.1. - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care sub contractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul si numai cu acordul prealabil al achizitorului.
14.2. - Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
14.3. - Sub contractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
14.4. - Prestatorul poate schimba oricare sub contractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată
achizitorului.
15. Cesiunea
15.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.
16. Forţa majoră
16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
17. Soluţionarea litigiilor
17.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, plin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
17.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de
către instanţele judecătoreşti din România, în a căror rază teritorială îşi are sediul achizitorul.
18. Limba care guvernează contractul
18.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
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19. Com unicări
19.1. Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
19.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
19.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
20 .Legea aplicabilă contractului
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
21. D ispoziţii finale
21.1. Urmărirea derulării prezentului contract se face:
- din partea achizitomlui, de către domnul Luca Gheorghe.
- din partea prestatorului, de către domnul Vescovici Cristian Constantin.

Părţile au înţeles să încheie astăzig&|^:.*?...'./f.°..i.)......., prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
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ACT ADIŢIONAL N R 1 /_____________
La contractul de servicii nr. 44/CG/29.05.2015

/ <)/ QrffZ- / /'£■

'<?'<■/vi

In temeiul articolului 6 alin.3 lit.d) din H.G.925/2006 pentm aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G.nr.34/2006,
în conformitate cu prevederile art. 4.1 din Contractul de servicii nr. 44/29.05.2015, părţile
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU - COMISARIATUL GENERAL, cu sediul în Bucureşti, B-dul.
Unirii nr.78, bl J2, sector 3 cod fiscal CF: 15378153, cont nr. R059TREZ23A740300200130X deschis la
Trezoreria sector 3, Bucureşti, reprezentată prin domnul Florin Diaconu - Comisar General, în calitate de
ACHIZITOR pe de o parte,
Şi
S.C. LC NETWORKING S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şos.Iancului nr.39, Bl. 103A, Sc.B, et.4, ap.58,
sector 2, tel./fax: 031-419.75.53, înregistrata la Registrul Comerţului sub numărul J40/7293/2007, Cod
fiscal: R021541319, cont nr. R076TREZ7025069XXX008082 deschis la Trezoreria sector 2 Bucureşti,
reprezentata prin Domnul VESCOVICI CRISTIAN CONSTANTIN, în calitate de prestator, pe de altă
parte, au convenit încheierea prezentului act adiţional.
A rt.l. Durata contractului prevăzută la punctul 4 din cadrul contractului de servicii
nr.44/CG/29.05.2012 se prelungeşte cu 4 luni, pana la data de 31.12.2015
Art.2.. Preţul estimat pentm îndeplinirea contractului in perioada 01.09.2015 - 31.12.2015, platibil
prestatorului de către achizitor, este de 52.924 lei fara TVA, respectiv 65.625,76 lei cu TVA
Art.3. Celelalte clauze ale contractului de servicii nr. 44/CG/29.05.2015, raman neschimbate.
Art.4. Prezentul act adiţional intra in vigoare la data de 01.09.2015
. ......., prezentu
Părţile au înţeles să încheie astăzi,. . . .. . . 7. . .................,
prezentul1 act adiţional în 2 (doua)
exemplare originale, din care doua exemplare pentm achizitor si un exemplar pentm prestator.

(

Beneficiar,

Prestator,

GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
COMISAR GENERAL
FLORIN DIACONU

S.C. LC NETWORKING S.R.L.
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