CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. _____ din 2017 – _______ - __

Partile:
Olarian Augustin Maradona PFA cu sediul social in Bucuresti, sector
6, B-dul Iuliu Maniu nr.18-20, Inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
F40/2318/12.06.2013, Cod Unic de Inregistrare 31820841, , denumita In
continuare PRESTATOR,

Si :
Sc__________________ SRL cu sediul social in localitatea Bucuresti,
Str. _______________, Inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J__/_____/____, Cod Unic de Inregistrare ___________, reprezentata
de _____________________, denumita In continuare Beneficiar,

Au convenit cele ce urmeaza:
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Cap. 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1.1 Prestatorul va presta catre BENEFICIAR servicii de suport si mentenanta, dupa cum urmeaza:
Realizare site Principal

Optimizare SEO Interna

Licenta Google Dominator

Realizare site-uri suport

Optimizare SEO Externa

Licenta Google Samurai

Generare Continut

Optimizare CSS + HTML

Licenta Social Dominator

Inserrare Continut generar

Optimizare Google Maps

Licenta Monitor Clienti

Creare conturi de Socializare

Optimizare Viteza Site

Promovare Facebook

Monitorizare Domenii

Optimizare Server Email

Promovare Comentarii

Monitorizare Blacklist

Optimizare DNS

Promovare E-mail Marketing

Monitorizare Securitati Web

Optimizare Imagini si Texte

Promovare Youtube

Postari Anunturi

Gestionare Reclame Platite

Promovare Directoare

Art.1.2 Realizarea obiectului contractului se va efectua in baza comenzii transmisa de catre BENEFICIAR catre
Prestator, in functie de necesitatile beneficiarului si de etapa in care se afla colaborarea.
Art. 1.3 Prestatorul se obliga sa nu dezvaluie sau sa ofere unor parti terte informatii despre beneficiar, fara
acordul acestuia. Prin informatii se inteleg urmatoarele :
-

Informatii de orice natura cu privire la colaborarea dintre prestator si beneficiar

-

Informatii de orice natura cu privire la strategiile de marketing, promovare, optimizare ale beneficiarului

-

Coduri sursa, baze de date, e-mailuri, conversatii, proiecte special realizate pentru beneficiar.
Cap. 2 – PLATA SI VALOAREA TOTALA A CONTRACTULUI

Art.2 Valoarea totala a contractului este de ______ RON.
Art.3 Plata se va efectua dupa cum urmeaza:
-

____ RON la semnarea contractului

-

____ RON la fiecare 30 de zile dupa semnarea contractului, timp de 11 luni.
Cap. 3 – DURATA CONTRACTULUI

Art.4

Prezentul Contract va fi In vigoare de la data de __-________-2017 pana la __-_______-2018,
Cap. 4 - INCETAREA CONTRACTULUI

Art.5 Prezentul Contract Inceteaza de drept In cazul In care:
-

Una dintre parti nu Isi executa o obligatie considerata esentiala pentru acest Contract;

-

Oricare din parti este declarata In stare de incapacitate de plata, faliment sau in lichidare

-

Oricare din parti Isi incalca din nou obligatiile contractuale, dupa ce a fost avertizata de catre cealalta
parte ca o noua Incalcare va duce la rezilierea Contractului ;

-

Partea care invoca Incetarea Contractului va notifica celeilalte parti cauza de Incetare cu minim 5 zile
Inainte de data la care Incetarea urmeaza sa Isi produca efectele ;

-

Rezilierea nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti ;

-

Rezilierea nu Inlatura raspunderea partii care, In mod culpabil, a cauzat Incetarea Contractului.

Pagina 3 din 3
Cap. 5 - DIVIZAREA CONTRACTULUI
Art.6

In cazul In care o clauza sau o parte a prezentului Contract va fi declarata nula, clauzele ramase valide

vor continua sa-si produca efectele, cu exceptia cazului In care clauza/partea anulata va contine o obligatie.
Sunt considerate esentiale pentru prezentul Contract urmatoarele obligatii :
-

Obligatia de plata In termenul stabilit

-

Livrarea serviciilor la termenele stabilite

-

Livrarea serviciilor la o calitate agreata de beneficiar
Cap. 6 - LITIGII

Art.7 Litigiile rezultate din derularea prezentului contract, se solutioneaza, de comun acord, pe cale amiabila. In
caz de neIntelegere sau de divergente intre parti, litigiile se vor supune spre solutionare, conform legislatiei in
vigoare, instantelor competente de la sediul social al Prestatorului
Cap. 7 - DISPOZITII FINALE
Art.8

Clauzele prezentului Contract, negociat de catre parti, pot fi modificate numai cu acordul ambelor parti,

prin act aditional, iar modificarile intervenite In legislatie dupa semnarea prezentului Contract fac parte de drept
din cuprinsul acestuia fara nici o formalitate.
Art.9

Pentru orice situatie, neprevazuta expres In cuprinsul prezentului Contract, partile vor aplica prevederile

Codului Comercial si Codul Civil Român In vigoare.
Art.10 Prezentul Contract, Impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si Inlatura orice
Intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara Incheierii lui.
Art.11 Legea aplicabila prezentului contract este legea romana.
Art.12 Partile prezentului contract sunt entititati juridice distincte, intre ele nexistand relatii de asociere,
parteneriat sau prepusenie (relatia angajator-angajat) urmand ca Beneficiarul sa nu poata fi tinut in nici un mod
responsabil de neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor legale si/sau contractuale ale
Antreprenorului General, acesta fiind singurul obligat sa raspund integral pentru orice prejudicii cauzate direct
sau prin intermediul subcontractorilor, ori angajatilor/ colaboratorilor sai.
Prezentul Contract s-a Incheiat In doua exemplare originale, In limba româna, câte unul pentru fiecare
parte, ambele având aceeasi forta probanta.
Olarian Augustin Maradona PFA

_____________________ SRL

