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j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 

 
 
4. Obiectul principal al contractului   
 
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa instaleze  “Program de devize în 
construcţii DOC LIB varianta 36” şi să întreţină baza de date a preţurilor materialelor  in  
perioada/ perioadele convenite, in prezentul contract.  
 
4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul 
convenit in prezentul contract.  
 
5. Pretul contractului 
 
5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, este 
de  500 lei,  la care se adauga 95 lei TVA pentru “Programul de devize construcţii DOC LIB 
varianta 36”, şi echivalentul a 5 euro/lună, plătibil în lei la data facturării, la care se adaugă 
TVA pentru întreţinerea bazei de date a preţurilor materialelor. 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de 3 zile calendaristice pentru furnizare şi instalare 
program incepand de la data de intrării în vigoare a contractului şi  10 luni, (martie-decembrie 
2007)  pentru întreţinere bază date preţuri.  
   
7. Executarea contractului 
 
7.1 – Executarea contractului incepe a doua zi după semnarea şi înregistrarea acestuia.  
 
8. Documentele contractului 
 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
- propunere financiară 
- proces verbal încheiat cu ocazia achiziţiei 
 
9.  Obligatiile principale ale furnizorului 
9.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate 
in propunerea tehnica.  
 Furnizorul va prezenta după instalarea programului modul de lucru şi instrucţiunile de 
folosire. 
 Furnizorul va asigura asistenţa tehnică în mod gratuit prin telefon sau la sediul firmei 
SC INFSERV SRL pe perioada contractului. 
 Furnizorul se obligă să remedieze în 3 zile orice eroare de program semnalată de 
achizitor. 
 În caz de desfiinţare prestatorul se angajează să dea prestatorului procedeul prin care 
se obţine nr. B. 
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 Ţinând seama de cerinţa normală ca produsul DOCLIB să respecte legislaţia în vigoare 
(legislaţia privind metodologia de licitaţie), firma INFSERV îşi arogă dreptul ca în momentul apariţiei 
unei noi versiuni (în concordanţă cu legislaţia) să nu mai acorde parola (protecţia) la versiunile mai 
vechi care nu sunt în concordanţă cu respectiva legislaţie. 
 
9.2 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura 
cu produsele achizitionate, si 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia 
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini 
intocmit de catre achizitor. 

 
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de 14 zile 
de la primirea facturii. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
 Achizitorul va plăti contravaloarea abonamentului lunar pe durata utilizării 
programului. 
 Achizitorul se obligă să nu vândă sau să dea în folosinţă altcuiva programul furnizat. 
 Achizitorul se declară de acord cu procedeul de protejare a programului, prin perechea 
A, B, urmând ca, conform procedeului achizitorul să afle telefonic de la sediul furnizorului, nr. 
B aproximativ din două în două luni. 
 
11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
 
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca 
obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca 
penalitati, o suma echivalenta cu 0,15% / zi  din pretul contractului. 
11.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 14 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu 0,15% /zi  din plata neefectuata. 
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in 
mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de 
a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului, 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 furnizor. 
In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea 
din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 
 
12. Garantia de buna executie a contractului 
 
12.1 - (1)  Nu este cazul 
 
13. Receptie, inspectii si teste 
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13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. 
13.2 - Testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei produsului se vor face la achizitor după 
instalarea programului. 
13.3 - Daca vreunul din produsele sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are 
dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:             
           a) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda 
specificatiilor lor tehnice.   
13.4 - Dreptul achizitorului de a  testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau 
amanat datorita faptului ca produsele au fost testate de furnizor, cu sau fara participarea unui 
reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 
 
14. Ambalare si marcare 
 
14.1 Nu este cazul 
 
15.  Livrarea si documentele care insotesc produsele 
 
15.1 -  Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor 
respectand: 
 a) termenul comercial stabilit; 
 b) instalarea programului se va face de către reprezentantul furnizorului în teritoriu 
15.2 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate se face dupa 
instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
15.3 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite 
prevederile clauzelor receptia produselor.  
 
16. Asigurari 
 
16.1 Nu este cazul 
 
17. Servicii  
 
17.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile 
accesorii furnizarii produselor (întreţinere bază de date a preţurilor materialelor), fara a 
modifica pretul contractului. 
17.2. -  Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, 
respectiv până la data de 31.12.2007. 
 
18. Perioada de garantie acordata produselor 
 
18.1 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau 
reclamatie în legătură cu programul instalat. 
18.2 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea 
sau de a inlocui produsul in perioada convenita, respectiv 3 zile fara costuri suplimentare 
pentru achizitor.  
 
19. Ajustarea pretului contractului 
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19.1 – Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. 
 
20. Amendamente  
 
20.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor 
circumstante care nu lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului. 
 
21. Subcontractanti 
21.1 Nu se vor utiliza subcontractanţi pentru ducerea la îndeplinire a contractului. 
  
22. Intarzieri in indeplinirea contractului 
 
22.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada convenită. 
22.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respectă perioada convenită, 
acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei de furnizare . 
22.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de 
furnizaree, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita 
penalitati furnizorului. 
 
23. Cesiunea  
 
23.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, 
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
23.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice 
alte obligatii asumate prin contract.  
 
24. Forta majora 
 
24.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
24.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
24.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
24.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 
vederea limitarii consecintelor. 
24.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
25. Solutionarea litigiilor 
 
25.1 - Achizitorul si furnizorul 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. 
 
 






