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AUTORITATEA NAVALA ROMANA , cu sediul in incinta port Constanta , infiinlata prin Legea
412 qi HG 113312002. cod fiscal 11055818. cont nr. RO79TRE22315025XXX000533 deschis la
Trezoreria Municipiului Constanta, telefon 61.6I.24, fax 61.62.29, reprezentatd prin Director
General, Paul BrAnzi gi Director Economic, ec. Cristina CALINTARU, in calitate de beneficiar
$i
S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A. cu sedir-rl in Ploiegti, str. Mihai Bravu, nr. 10, telefon
0244.519.851, fax 0214.519.839, cod fiscal R13990040, Nr. Reg. Com. 129/514/2001, cont
RO20TREZ52L5069XXX00120 deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentata prin Cristian
Anastasescu

-

Administrator

,

in calitate de prestator, a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul qi preful contractului
2.1. - Prestatorul se obliga se presteze serviciile deintre{inere echipamente, soft qi actualizare
soft post garan(ie sistem RORIS pentru o periodd de 4 ani de la data efectuarii receptiei finale a
sistemului furnizat in cadml contractului 14677 101.10.20 10.
2.2. - Achizitorul se obligd sd pldteascd prestatorului preful convenit pentru indeplinirea contractului
de prestare a serviciilor de intrefinere echipamente , soft qi actualizare soft post garan{ie sistem

*SISTEM DE MAI,{AGEMEI{T AL TRAFICULUI DE NAVE PE DUNARE
$I DE
ITIFORMARE ASUPRA TRAI{SPORTaLUI PE APE I\{TERIOARE - RORIS"

2.3. - Tariful lunar pentru indeplinirea contractului pldtibil prestatorului de cdtre achizitor este de
echivalentul in lei a 1.500.00 EURO Ia care se adugd T.V.A .
3. Durata contractului
3. 1. - Prestatorul se obligd sf, presteze serviciile de intre{inere echipamente soft gi actualizare
',
soft post garan(ie sistem RORIS , astfel cum acestea sunt definite in caietul de sarcini qi ofertate . in
decurs de 4 ani de la data intrdrii in vigoare a contractului.
3.2. - Contractul intra in vigoare si produce efecte juridice la data efectuarii receptiei finale a
sistemului.
4. Delnilii
4.1. - In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de voinla al celor doua parli incheiat intre o
autoritate contractanta, in calitate de achizitor, gi un prestator de servicii, in calitate de prestator;
b) achizitor gi prestator - plrfile contractante. astfel cum sunt acestea denumite in prezentul
contract:
c) prelul contractului - prelul platibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala gi corespunzdtoare a tutllror obligaliilor asumate prin contractl
d) servicii - activitAti a ciror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb qi orice alte bunuri cuprinse in
anexa./anexele la prezentul contract gi pe care prestatorul are obligalia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f) standarde - standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea prevdzute in Caietul de
sarcini gi in propunerea tehnici;
g) fo4a majora - un eveniment mai presus de controlul pa4ilor, care nu se datoreazd greEelii sau
vinii acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild
executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revolulii. incendii, inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivd ci enun{iativ6. Nu este considerat fo4A majord un
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eveniment asemenea celor de mai surs, care, fdra a crea o imposibilitate de execLrtare, face extrem de
costisitoare executarea obligaliilor uneia din parti.
h) zi - zi calendaristica: an - 365 de zile.
5. Aplicabilitate
5.1. - Contractul de servicii intra in vigoare dupd constituirea garanfiei bancare de br-rnd execufie.
astfel cum s-a convenit la pct. 10.
6. Documentele

contractului

6.1. - Documentele prezentului contract slrnt:
a) documenta{ia de atribuire ( fiEa de date + caietul de sarcini
b) propunerea tehnicd gi propunerea financiard;
c) acte adilionale, dacd existS;
d) alte anexe la contract.

)

7. Standarde
7.1. - Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de cdtre prestator
in propunerea sa tehnic6.
8. Caracterul confidenfial al contractului
8. 1. - ( 1) O par-te contractantd nu are dreptul, fdrd acordul scris al celeilalte pd4i:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terfe pd(i. in afara acelor
persoane implicate in indeplinirea contractuluil
b) de a utiliza informaliile gi documentele oblinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decdt acela de a-gi indeplini obligaliile contractuale.
(2) Dezviluirea oricdrei informalii fala de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va
face confidential gi se va extinde numai asupra acelor informalii necesare in vederea indeplinirii
contractului.
8.2. - O parte contractantd va fi exoneratd de rdspunderea pentm dezvdluirea de informalii
referitoare la contract dacd:
a) informalia era cunoscntd p64ii contractante inainte ca ea sd fi fost primita de Ia cealaltd parte
contractantd: sau
b) informatia a fost dezvdluitd dupd ce a fost oblinut acordul scris al celeilalte pdrfi contractante
pentm asemenea dezvdluire; sau
c) partea contractantd a fost obligata in mod legal sd dezvdluie informalia.
9. Drepturi de proprietate intelectuali
9.1. - Prestatorul are obligalia de a despagubi ahizitorul impotriva oricdror: a) reclamalii gi acfiuni
in justilie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete, nume, mdrci
inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in
legiturd cu prestarea serviciilor; gi
b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naura. aferente, cu excep(ia situaliei in care o
astfel de incalcare rezultd din respectarea Caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.
10. Garanfia de buni execu{ie a contractului
10.1. - (1) Prestatorul are obligalia de a constitui garantia de bund executie a contractlrlui cu 2luni
inainte de expirarea perioadei de garanlie de bund execu{ie a sistemului RORIS furnizat in cadrul
contractulu i 1467 I /0 1.1 0.20 1 0.
I0.2. - Cuantumul garanliei de bund execulie a contractului este de echivalentul in lei a 12.000
euro pentru 4 ani . Garan{ia de buni execu{ie se constituie prin deschiderea unui cont pe numele
contractantului , inchis pentru contractant gi deschis pentru beneficiar
10.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanfiei de bund execufie, in limita
prejudiciului creat, dacd prestatorul nu igi indeplineqte obligaliile asLlmate prin prezentul contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garanliei de buna execulie achizitoml are obligalia de a notifica
acest lucm prestatorului, precizAnd totodata obligatiile care nu au fost respectate.

Responsabilitifile prestatorului
11.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul
gi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu propunerea sa tehnicd.
(2) Prestatorul are obligalia de a supraveghea prestarea serviciilor. de a asigura resursele umane,
materiale, instalaliile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturi provizorie, fie definitive cerute
de gi pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
11.2. - Prestatonrl este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
solicitarile prevazute in caietr"rl de sarcini gi a ofertei tehnice Totodatd este rdspunzdtor atdt de
siguranga tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare utilizate, cdt gi de calificarea personalului
folosit pe toatd durata contractului.
1
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12. Responsabiliti{ile achizitorului
12.1. - Achizitorul are obligalia de a pune la dispozilie prestatorului orice facilitali Ei/sau informalii
pe care acesta le-a cerut in propr,rnerea tehnicd Ei pe care le considerd necesare pentrll indeplinirea

contractului.
13. Recepfie qi

verificiri

13.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd gi din Caietul de sarcini.
I3.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obliga{ia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentanlilor sai imputernicili
pentru acest scop.
14. incepere, finalizare, intirzieri, sistare
14.1. -Prestatorul are obliga{ia de a incepe prestarea serviciilor incepdnd cu data

a contractului

intrarii in vigoare

.

14.2. - Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul. orice fazd a acestora prevdzutd
sd fie terminatd intr-o perioada stabilita in graficul de prestare trebuie frnalizatd, in termenul convenit
de pdr{i, termen care se calculeazd de la data inceperii prestdrii serviciilor.
15. Modalitl{i de plati
15.1. - Achizitorul are obligalia de a efectua plata cdtre prestator

serviciile prestate

in perioada 24-30 a lunii pentru
in luna anterioarA emiterii facturii . Plalile se efectueazd in lei la cursul euro

comunicat de BNR in data facturarii .
I5.2. - Dacd achrzitorul nu onoreazd facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevdzute la clauza 15.1 qi fdrd a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile clauzei 19.1.
acesta din urmd are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestdrii gi de a
beneficia de reactualrzarea sumei de platd la nivelul corespunzdtor zilei de efectuare a plnlii. Imediat
ce achizitorul onoreazd factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
15.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, dacd acesta solicitd, numai contra
unei scrisori de returnare a avansului Ei numai in limita valoricd prevdzutd de lege.
16. Actualizarea

prefului contractului

16.1. - Pentru serviciile prestate plalile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate in
propunerea financiard, anexd la contract.
16.2. - Preful unitar exprimat in euro este fix .
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17. Amendamente
17.1. - Parfile contractante au dreptul. pe durata

indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractllllri prin act adilional numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeazd,
interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevAzute la data incheierii
contractlllui.
18. Subcontractan{i

18.1. - Prestatorul are obligalia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnali, in aceleagi
condilii in care el a semnat contractul cu achizitoml.
I8.2. - (1) Prestatorul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractan{ii desemnali.
(2) Lista cuprinz0nd subcontractan{ii, cu datele de recunoaqtere ale acestora, precum qi contractele
incheiate cu aceqtia se constitllie in anexe la contract.
18.3. - (1) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor fa\d, de achizitor de modul in care indeplineqte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fala de prestator de modul in care iqi indeplinegte
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan{ilor dacd acegtia nu igi
indeplinesc partea lor din contract.
18.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului gi va fi notificatd
achizitorului.
19. Penalitlfi, daune-interese
19.1. - in cazul in care. din vina sa exclusivi. prestatorul nu reugegte sd iqi indeplineasca obligaliile
asLrmate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalit5li, o sumd echivalentd cu 0.I7a
din valoarea tarifului lunar lzr de intdrziere pdnd la indeplinirea obligaliilor .

I9.2. - in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei prevdzute Ia clauza 15.1, acesta are obligalia de a pldti. ca penalitafi, o sumd echivalentd cu
O.IVo I zi de intdrziere din suma facturatd
20. Rezilierea contractului
20.1. - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pArfi dA
dreptul pd4ii lezate de a cere rcziherca contractului de servicii gi de a pretinde plata de daune-interese.
20.2. - Achizitorul igi rezerva dreptul de a denunla unilateral contractul de servicii, in cel mult 30
de zile de la aparilia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului $i
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aqa mdsurd incdt indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrard interesului public.
20.3. - In cazul prevdzut la clauza 20.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzAtoare pentru partea din contract indeplinitd pind la data denunldrii unilaterale a
contractului.
21. Cesiunea
zl.L - Prestatorul are obliga{ia de a nu transfera total sau parlial obligafiile sale asumate prin
contract.

22.For[a majori
22.1. - Fo(a majord este constataE de o autoritate competentS.
22.2. - Forfa majord exonereazd pd4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta aclroneazd.
22.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac{iune a forfei majore, dar fdrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parfilor p0nf, la aparilia acesteia.

22.4. - Partea contractantd care invocd forfa majord are obliga{ia de a notifica celeilalte pirJi,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia qi de a lua orice mdsuri care ii stau la dispozilie in
vederea I imitarii consecin{elor.
22.5. - Daca fo(a majora actioneaza sau se estimeaza cd va acliona o perioada mai mare de 6 lurni.
fiecare pafte va avea dreptul sd notifice celeilalte pa4i incetarea de plin drept a prezentului contract,
fdrd. ca vreuna dintre p[(i sa poat5 pretinde celeilalte daune-interese.
23. Solu{ionarea litigiilor
23.1. - Achizitorul qi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leg[tura cu
indeplinirea contractului.
23.2. - Daca dupd 15 zlle de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitoml qi prestatorul nr-r
reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergen{i contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sd se
solulioneze de cdtre instanlele judecdtoregti din Rom0nia.
24. Limba care guver neazi contractul
24.1. - Limba care guverneazd contractul este limba romdnd.
25. Comuniciri
25.1. - (1) Orice comunicare intre p54i. referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd
fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cit qi in momentul

primirii.
25.2. - Comunicdrile intre par[i se pot face gi prin telefon. telegramd, telex, fax sau e-mail, cu
condilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
26. Legea aplicabil5 contractului
26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rominia.

ACHIZITOR,
AUTORITATEA NAVALA ROMANA

FURNIZOR

DIRECTOR

Administrator

C.L.C. PAUIj

CRISTIAN

Cons. Jur.
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Anjoara BANIfA
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ASESOFT INTERNATIONAL SA

ANASTASESCU

