
Acord-cadru de servicii 
Nr. 16 din data 10.08.2017 

Art. 1. Partile acordului-cadru 
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile i;;i completarile ulterioare i;;i a 

legislatiei secundare i;;i tertiare in domeniu, se incheie prezentul acord cadru 
lntre 
Promitent achizitor 

adresa sediului 
telefon 
cod fiscal 
cont trezorerie 
reprezentata prin 

!?i 
operatorul economic 
adresa sediului 
telefon/fax 
numar dei nmatriculare 
cont 
reprezentat prin 

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A 
SECTORULUI 1, BUCURESTI, 
Str. Piata Amzei Nr. 13, sector 1, Bucure,ti, CP 010343 
021.311.91.10, fax 021.312.72.40, 
12293095, 
RO 78 TREZ 7012 4540 220X XXXX Trezorerie sector 1, 
Ona. DORINA VASILE, functia Director General i;;i Ona. RALUCA 
CORNELIA IONESCU, functia Director General Adjunct al Directiei 
Economice, in calitate de promitent-achizitor 

S.C. INTEGRISOFT SOLUTIONS S.R.L. 
Aleea lanca nr. 2, Bl. V18, Sc. A, Ap. 12, sector 3, Bucure,ti 
021.250.87.50 II 021.250.87.52 
J 40 / 10564 / 1999 cod fiscal RO 12448483 
RO 73 TREZ 7035 069X XXOO 0702 Trezorerie sector 3 
DI FLORIAN SIMIONESCU functia Administrator, in calitate de promitent
prestator 

Art. 2. Scopul acordului-cadru 
1. Scopul acordului-cadru ii reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care var guverna 
contractele de prestari servicii ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii prezentului acord. 
2. Contractele ce urmeaza a fi atribuite au ca obiect Servicii de inchiriere a modulului software 
pentru interconectarea aplicatiei AvanTax cu platforma S.N.E.P - Cod CPV 72212217-3. 

Art .. 3. Durata acordu/ui - cadru 
1. Durata prezentului acord-cadru este de 2 ani 4 luni si 17 zile . 
2. Contractele subsecvente se var incheia cu conditia existentei creditelor bugetare aprobate prin 
bugetul promitentului-achizitor, conform legii . 

Art. 4. Pretul unitar al serviciilor 
Pretul unitar al serviciilor este eel acceptat in SEAP de promitentul-prestator i;;i este de 2 636.14 lei/luna 
fara TVA (echivalentul a 577 euro/luna fara TVA la valoarea euro de 4.5687 lei, emisa de BNR i;;i 
valabila la data de 10.08.2017) , la care se adauga TVA in valoare de 500.87 leilluna rezultand 
valoarea finala de 3 137.01 lei/luna. 

Art. 5. Ajustarea pretului 
1. Pretul acordului-cadru !?i a contractelor subsecvente nu se ajusteaza. 
2. Pretul contractelor subsecvente se va actualiza la valoarea euro emisa de B.N.R. valabila in ziua 
premergatoare incheierii acestora . 

Art. 6. CantitateaNaloarea previzionata 
Cantitatea previzionata de servicii ce urmeaza a fi prestate In baza contractelor subsecvente : 

Perioada prestarii serviciilor Valoare totala in euro fara TVA 
15.08.2017 - 31 .12.2017 2 624.42 
01 .01 .2018 - 31 .12.2018 6 924.00 
01.01 .2019 - 31 .12.2019 6 924.00 
Total Acord Cadru 16 472.37 



Art. 7. Drepturi de proprietate intelectuala 
1. Dreptul de proprietate intelectuala asupra modulului software este al promitentului-prestator, 
promitentul-achizitor avand doar drepturi de folosire neexclusiva. 
2. Promitentul-achizitor nu are dreptul In niciun caz de a exporta, studia, copia, divulga structura , logica 
!?i modul de organizare al informatiilor din modulul software sau din baza de date fara acordul scris al 
promitentului-prestator. 
3. Licenta de utilizare a modulului software este parte integranta din prezentul acord cadru. Prin 
semnarea prezentului acord cadru , promitentul-achizitor a luat la cuno!?tinta !?i este de acord cu termenii 
licentei de inchiriere pe toata durata de derulare a acestuia. 

Art. 8. Obliqatiile promitentului-prestator 
1. Promitentul-prestator se obliga sa presteze serviciile la standardele impuse de legislatia privind plata 
prin mijloace electronice pe platforma www.ghiseul.ro. 
2. Promitentul-prestator se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, cerute de !?i pentru contractele subsecvente ulterioare, in masura in care necesitatea 
asigurarii acestora este prevazuta sau se poate deduce in mod rezonabil din contractele subsecvente. 
3. Promitentul-prestator se obliga sa asigure prestarea serviciilor cu personal calificat. 
4. Promitentul-prestator se obliga sa presteze serviciile In conformitate cu prevederile Hotararii 
Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata on line a 
taxelor !?i impozitelor utilizand cardul bancar precum !?i prevederile Ordinului Comun nr. 168/95/14/2011 
al Ministrului comunicatiilor !?i societatii informationale, Ministrului finantelor publice !?i Ministrului 
administratiei !?i internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national electronic 
de plata online a taxelor ~i impozitelor utilizand cardul bancar. 
5. Promitentul-prestator se obliga sa transmita factura , reprezentand contravaloarea serviciilor prestate 
pe luna anterioara, la registratura generala a promitentului-achizitor, fara a depa!?i data de 20 ale lunii. 
6. Pentru serviciile prestate in luna decembrie , se va emite factura In perioada 15-20 ale lunii decembrie. 
7. Promitentul-prestator se obliga sa despagubeasca promitentul-achizitor impotriva oricaror: 

a) reclamatii !?i acfiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate; !?i 

b) daune-interese, costuri, taxe !?i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 
o astfel de incalcare rezulta din respectarea dispozitiilor legale. 
8. Daca pe parcursul derularii prezentului acord-cadru se vor inregistra reduceri ale preturilor in legatura 
cu serviciile ce fac obiectul acestuia, promitentul-prestator se obliga sa notifice promitentul-achizitor, 
partile urmand a conveni ajustarea pretului initial. 

Art. 9. Obliqatiile promitentului-achizitor 
1. Promitentul-achizitor se obliga sa plateasca contravaloarea serviciilor in intervalul 24-28/29/30/31 a 
lunii , in conditiile in care factura este transmisa !?i inregistrata la registratura D.G.l.T.L. Sector 1, pana in 
data de 20 ale lunii. 
2. Promitentul-achizitor se obliga sa nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru , o noua procedura de 
atribuire, atunci cand intentioneaza sa achizitioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru , cu 
exceptia cazului in care promitentul-prestator declara ca nu mai are capacitatea de a raspunde 
solicitarilor. 
3. Promitentul-achizitor este indreptatit sa initieze o procedura de atribuire, atunci cand sunt prevederi 
legale ce impun aplicarea unor proceduri. 

Art. 10. Garantia de buna executie a contractului 
1. Garantia de buna executie a contractului , este de 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent !?i se 
va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile lunare. 
2. Promitentul-prestator se obliga sa deschida cont de garantie de buna executie a contractului , in 
favoarea autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in 
administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. 
3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele promitentului-prestator pot fi dispuse 
plati atat de catre promitentul-prestator, cu avizul scris al promitentului-achizitor care se prezinta unitatii 
Trezoreriei Statului , cat !?i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a promitentului-achizitor in 
favoarea careia este constituita garantia de buna executie. 
4. Promitentul-achizitor are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 
parcursul indeplinirii acordului cadru respectiv a contractelor subsecvente, in limita prejudiciului creat, in 
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cazul In care promitentul - prestator nu l~i lndepline~te obligatiile asumate prin acordul-cadru/contractul 
subsecvent. 
5. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie promitentul-achizitor are obligatia de 
a notifica pretentia promitentului-prestator, precizand obligatiile care nu au fost respectate. 
6. Garantia de buna executie se elibereaza/restituie in eel mult 14 zile de la data incetarii perioadei 
pentru care s-a incheiat fiecare contract subsecvent, daca promitentul-achizitor nu a ridicat pana la acea 
data pretentii asupra ei. 

Art. 11. Comunicari 
1. (1) Orice comunicare intre parti , referitoare la indeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii . 
2. Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon , telegrama, telex, fax sau e-mail , cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii . 

Art. 12. Documentele acordului cadru: 
a) comanda din SEAP; 
b) alte anexe, dupa caz; 
c) Licenta de utilizare. 

Art. 13. incetarea acordului cadru 
1. Prezentul acord cadru inceteaza de drept prin ajungerea la termenul prevazut la art. 3. pct.1 . 

Art. 14. Rezilierea acordului cadru 
1. Prezentul acord-cadru va lnceta de drept la terminarea perioadei pentru care a fost incheiat. 
2. Promitentul-achizitor poate rezilia prezentul acord-cadru cu efecte depline (de jure) , fara necesitatea 
unei alte formalitati ~i fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, In oricare dintre 
situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 

a) promitentul-prestator nu presteaza serviciile conform cu prevederile prezentului acord-cadru; 
b) promitentul-prestator refuza sa duca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre 

promitentul-achizitor; 
c) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract; 

3. Promitentul-prestator poate rezilia prezentul contract daca promitentul-achizitor: 
a) nu i~i indepline~te obligatia de plata catre promitentul-prestator a sumelor datorate acestuia in 

baza oricarei certificari din partea promitentului-achizitor, dupa expirarea termenului limita prevazut in 
prezentul acord-cadru; 

b) suspenda derularea serviciilor sau a oricarei parti a acestora pentru motive independente de 
culpa promitentului-prestator; 
4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru de catre una dintre pafti , in mod 
culpabil ~i repetat, da dreptul paftii lezate de a considera acordul-cadru de drept reziliat ~i de a pretinde 
plata de daune-interese. 
5. Promitentul-achizitor i~i rezerva dreptul de a renunta la acordul-cadru , printr-o notificare scrisa 
adresata promitentului-prestator, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia 
ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 
promitentul-prestator. In acest caz, promitentul-prestator are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contractul subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 
contractului subsecvent. 
6. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al promitentului-achizitor sau al promitentului-prestator 
dobandit anterior acesteia in temeiul contractului subsecvent. 
7. In cazul deschiderii procedurii insolventei impotriva promitentului-prestator, promitentul-achizitor i~i 
rezerva dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intentia de denuntare a 
prezentului acord-cadru respectiv a contractului subsecvent aflat in derulare; la data expirarii unui 
termen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii promitentului-achizitor de denuntare a acordului-cadru 
respectiv a contractului subsecvent ~i daca administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde, acordul
cadru respectiv contractul subsecvent se considera denuntate fara nicio alta formalitate ~i fara nicio alta 
procedura judiciara sau extrajudiciara. In acest caz, promitentul-prestator are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzatoare pentru partea din contractul subsecvent lndeplinita pana la data denuntarii 
unilaterale a acestora in conditiile prezentului articol sau pana la data exprimarii acordului de catre 
administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la incetarea acestora. 
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Art. 15. So/utionarea litigiilor 
1. Promitentul-achizitor ~i promitentul-prestator vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau 
in legatura cu indeplinirea contractului. 
2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i furnizorul nu reu~esc sa rezolve 
in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin 
arbitraj la Camera de Comert ~i lndustrie a Municipiului Bucure~ti , fie de catre instantele judecatore~ti 
din Romania. 

Art. 16. Legea aplicabila acordului-cadru 
Acordul-cadrul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Paftile au convenit sa incheie azi 10.08.2017 prezentul acord-cadru, in doua exemplare, a cate 7 
file (inclusiv licenta de inchiriere) , cate unul pentru fiecare parte. 

fo. ,1zi c}!f>~·r ~ 1 
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SERVICIU JURIDIC 
SI SOLUTIONA E CONTESTATll 

ALEXANDRU M AN ATA VAMOS 

SERVICIU CONTABILITATE 
CODRUT ~A~IM COCOTA 

I 

Certificat in privinta realitatii 
regularitatii si legalitatii 

CIULACU LIVIU ! s_· ,-1/-l-1 

Comp. ACHIZITll PUBLICE 
CRISTINA ELENA VLAGEA 

S.C. INTEGRISOFT SOLUTIONS S.R.L. 

/ADMINISTRATOR 

FLORIAN SIMIONESCU 
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