


ACHIZITOR 

MUN/CJPIUL BACAU 

4. Obiectul principal al contractului

FURNJZOR 

S.C. NET DESIGN SRL Bistrita 

4 .1 - Obiectul prezentului contract cons ta ln prestarea de: ,,Servicii de gazduire website si email ",
Cod CPV 72415000-2 Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) 
(Rev.2). 

5. Pretul contractului

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, 
este de 1045,72 lei inclusiv TVA, respectiv 878,76 lei fara TVA, pret care rezulta din aplicarea 
urmatorului algoritm de calcul: 

Pt= Ab x 12 = 73,23 x 12 = 878,76 lei 
Unde Pt - pretul total al contractului, lei fara TVA, 

Ab - abonamentul lunar = 73,23 lei/ luna 
12 - numarul de luni 

) 5.2 Pretul este term �i nerevizuibil pe toata durata de derulare a contractului. 

) 

6. Durata contractu/ui
6.1 Durata prezentului contract este de 12 luni, incepand de la data executarii contractului, 
mentionata la clauza 7 .1. 
6.2 Prezentul contract inceteaza sa produca efecte dupa receptia finala a serviciilor. 

7. E.xecutarea contractu/ui
7.1 Executarea contractului incepe la data de 01.04.2021. 

8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt: 

a) Caietul de sarcini
b) Oferta tehnico-financiara a furnizorului

9. Ob/igafiile principale ale Prestatorului
9.1. - Prestatorul se obliga sa asigure serviciile de gazduire website si email pentru site-ul 
institutiei www.municipiulbacau.ro ; 
9.2. - Prestatorul va asigura o buna functionare a website-ului, inclusiv asigurarea serviciilor 
de gazduire website si email, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini; 

10. Obligafiile principale ale Achizitorului
10.1 -Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestatorului la termenul convenit. 
10 .2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in maxim 30 de zile de la data 
inregistrarii facturii la Registratura Primariei Municipiului Bacau, dupe receptionarea/verificarea 
serviciilor prestate si in situatia in care nu au fest ridicate obiectiuni de catre beneficiar. 
10.3 -Achizitorul poate face observatii cu privire la calitatea serviciilor prestate, cu solicitarea de 
remediere imediata a acestora. 

10.4 -Achizitorul mai are urmatoarele obligatii: 

•·
2 












