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Contract cadru de colaborare
1. Partile Contractante
S.C. VENTURE ADVISORY SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Octav Cocarascu nr. 24, Sector 1, Nr. de
inregistrare la Registrul Comertului J40/5007/2010, Cod unic de inregistrare 26929916, cont bancar
RO61RNCB0281116113230001, deschis la BCR, Sucursala Floreasca, prin reprezentant legal
Adriana Suba, in calitate de PRESTATOR
si
Utilizatorul www.biz-suport.ro care achizitioneaza servicii publicitare in sectiunea “Linkuri Utile”, in calitate
de BENEFICIAR
au convenit incheierea prezentului contract cadru de prestari servicii.

2. Obiectul Contractului
In conformitate cu termenii prezentului contract, Prestatorul va furniza Beneficiarului serviciile prevazute in
Sectiunea 2.1, in schimbul tarifului stabilit de comun acord in Sectiunea 5, “Valoarea contractului si
modalitati de plata”.
2.1 Prestatorul ofera Beneficiarului servicii de publicitate prin intermediul website-ului detinut si administrat
de Prestator (www.biz-suport.ro), denumit in continuare “website”. Serviciile de publicitate se refera la
punerea la dispozitia Beneficiarului a unui spatiu publicitar in sectiunea “Linkuri Utile”, sectiune integrata in
website, in cadrul uneia din categoriile disponibile. Spatiul publicitar pus la dispozitie va contine
urmatoarele informatii referitoare la Beneficiar, asa cum sunt inscrise de catre acesta:
•

Nume

•

Logo firma

•

Categorie (in functie de categoriile de servicii disponibile pe website)

•

Judet si localitate

•

Descriere firma

•

Link website firma

•

Date de contact (telefon, email)

2.2 Prestatorul nu va actiona ca intermediar/ agent de vanzari al Beneficiarului si se limiteaza exclusiv la
prestarea serviciilor in conditiile prezentului contract. Contractele dintre Beneficiar si clientii sai se incheie
exclusiv intre acestia si nu creeaza nici o obligatie in sarcina Prestatorului.
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3. Durata Contractului
Prezentul contract se incheie pe o perioada nedeterminata, cu incepere de la data inscrierii de catre
Beneficiar a firmei in sectiunea “Linkuri Utile” si afisarii acesteia pe website.
Denuntarea sau rezilierea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
parti. In cazul in care Beneficiarul doreste denuntarea prezentului contract, pe motivul neindeplinirii
obligatiilor de catre Prestator, acesta din urma se obliga la rambursarea sumei achitate, corespunzatoare
perioadei ramase pana la expirarea abonamentului.

4. Drepturile si Obligatiile partilor
4.1 Drepturile si Obligatiile Prestatorului
• Prestatorul are dreptul de a intrerupe unilateral si in orice moment serviciile puse la dispozitia
Beneficiarului in cazul in care acesta nu isi respecta obligatiile de plata in termenul stabilit prin
prezentul contract. De asemenea, Prestatorul are dreptul de a sista unilateral si in orice moment
serviciile catre Beneficiar in cazul in care acesta nu a completat informatii corecte si veridice pe
website.
• Prestatorul se obliga sa asigure buna functionare a serviciilor oferite conform prezentului contract.
• Prestatorul se obliga sa acorde asistenta Beneficiarului pentru inscrierea si gestionarea contului pe
website, in cazul in care este necesar, si suport in cazul unor probleme de natura tehnica.
• Prestatorul se obliga sa promoveze toti Beneficiarii inscrisi intr-o categorie in mod egal. In acest sens,
pozitionarea pe pagina se realizeaza prin rotatie intre companiile inscrise, ordinea plasarii modificanduse la fiecare noua afisare a paginii.
• Prestatorul se obliga sa permita inscrierea a maxim 10 companii simultan, la nivel national, respectiv la
nivel de judet pentru categoriile in care proximitatea este importanta pentru afacere. Categoriile pentru
care vor fi permise maxim 10 companii la nivel national sunt: “Consultanta finantare”, “Corporate
image”, “Furnizori de IT&C”, “Papetarie”, “Studii de piata”, “Web design, Promovare online”. Categoriile
pentru care vor fi permise maxim 10 companii la nivel de judet sunt: “Carti de vizita si printuri”,
“Contabilitate”, “Consultanta juridica”, “Imobiliare”, “Infiintari si modificari de firme”.
• Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor primite de la Beneficiar ca urmare a derularii
prezentului contract.
• Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului, direct pe website sau prin alte mijloace de
informare electronice, statistici cu privire la numarul de vizualizari ale spatiului publicitar alocat
acestuia, precum si cu privire la numarul de click-uri care s-au efectuat catre site-ul Beneficiarului prin
website.
4.2 Drepturile si Obligatiile Beneficiarului
• Beneficiarul este singurul raspunzator pentru furnizarea si gestionarea continutului ce va fi afisat pe
website.
• Beneficiarul se obliga sa se inscrie pe website, prin deschiderea unui cont pentru “Furnizorii de
Servicii”. Pentru inscriere, Beneficiarul se obliga sa introduca toate informatiile obligatorii solicitate pe
website, in mod corect si cu respectarea principiului de buna credinta. Beneficiarul este de asemenea
responsabil pentru actualizarea datelor sale, atunci cand este cazul. Orice efect rezultat din
nerespectarea acestor prevederi nu va fi in responsabilitatea Prestatorului.
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• Beneficiarul se angajeaza sa nu divulge datele de acces la serviciile puse la dispozitie de Prestator.
• Beneficiarul se obliga la plata facturii proforme in termen de cel mult cinci zile lucratoare de la data
generarii automate a acesteia.

5. Valoarea contractului si modalitati de plata
Tarifele convenite pentru spatiul publicitar sunt urmatoarele:
-

Abonament 3 luni (60 de zile calendaristice): EUR 20 + TVA

-

Abonament 6 luni (90 de zile calendaristice): EUR 30 + TVA

-

Abonament 12 luni (365 de zile calendaristice): EUR 40 + TVA

Beneficiarul este obligat sa efectueze plata serviciilor conform facturilor emise de Prestator. Plata se va
realiza in RON, la cursul BNR din ziua generarii facturii proforme. Plata se va realiza in numerar sau prin
ordin de plata, in contul Prestatorului, deschis la BCR Floreasca, IBAN RO61RNCB0281116113230001,
in termen de cel mult cinci zile lucratoare de la data generarii facturii proforme.
Nu se percep taxe pentru deschiderea sau administrarea contului pe website.

6. Confidentialitatea
Fiecare dintre partile la contract se obliga sa depuna toate eforturile pentru a trata ca informatii
confidentiale clauzele acestui contract si orice alte informatii in legatura cu prevederile contractului.

7. Litigii
In cazul in care rezolvarea neintelegerilor intervenite intre parti nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi
supuse spre solutionare instantelor competente din Bucuresti.

8. Dispozitii finale
Modificarea prezentului contract cadru se realizeaza unilateral, prin actualizare pe website. Orice
modificare in prezentul contract nu va afecta in nici un fel contractele in curs de derulare.

Folosirea de catre Beneficiar a spatiului publicitar alocat in sectiunea Linkuri Utile, prin inscrierea
si publicarea unui anunt publicitar, echivaleaza cu acceptarea tuturor termenilor prezentului
contract.

Prestator,
SC VENTURE ADVISORY SRL

3

