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CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE ŞI PRESTĂRI SERVICII IT
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art. 1.
S.C. ........................................................, cu sediul în ..................................................., str……............., nr.....,
cod poştal …......, tel/fax .........................., cont virament nr. …………………………………………………….,
deschis la ………………................, cod fiscal ..................................., reprezentata prin ………….................,
în calitate de EXECUTANT,
şi
S.C. ........................................................, cu sediul în ..................................................., str……............., nr.....,
cod poştal …......, tel/fax .........................., cont virament nr. …………………………………………………….,
deschis la ………………................, cod fiscal ..................................., reprezentata prin ………….................,
în calitate de BENEFICIAR,
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2.
Executantul se obliga să asigure instalarea la beneficiar şi punerea în funcţiune a
echipamentelor, modulelor şi subansamblelor informatice descrise în anexa 1, parte
integrantă a prezentului contract.
3. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3.
Contractul se încheie pe perioada .....................................................
4. VALOAREA CONTRACTULUI
Art. 4.
Valoarea contractului este de: .............................................................
5. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
Art. 5.
Executantul se obligă:
a) să asigure buna funcţionare a produselor informatice enumerate descrise în anexa 1,
parte integrantă a prezentului contract, conform specificaţiilor prevăzute în
contractele/comenzile pe baza cărora s-au realizat şi pus în funcţiune produsele, fara
schimbarea algoritmilor sau alte modificări de ordin funcţional generate de modificarea
cerinţelor beneficiarului sau de reglementările noi impuse de legislaţie (legi, ordonanţe,
hotărâri de guvern etc.), acestea făcând obiectul unor acte adiţionale la contract;
b) să se încadreze obligatoriu în condiţiile minimale prevăzute pentru buna derulare a
fiecărei lucrări în parte;
c) să răspundă cu promptitudine cerinţelor beneficiarului conform condiţiilor prevăzute la
art. 5 din prezentul contract;
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d) să stabilească de comun acord cu beneficiarul şi să respecte termenele de predare a
lucrărilor;
e) să asigure pe perioada de valabilitate a contractului instruirea personalului
beneficiarului în vederea asigurării exploatării corecte a lucrărilor.
Art. 6.
Beneficiarul se obliga:
a) să asigure întocmirea dispoziţiilor de plata către executant, în cel mult ........ zile de la data
primirii facturii;
b) să asigure accesul la documentele necesare şi condiţii corespunzătoare de lucru pentru
echipa executantului;
c) să asigure informaţiile şi datele solicitate de executant răspunzând de corectitudinea lor
şi să le predea la termenul stabilit potrivit cerinţelor executantului;
d) pe parcursul derulării contractului să nu efectueze modificări sau adaptări la obiectivele
preluate fara acordul scris al executantului.
6. EXECUTAREA CONTRACTULUI
Art. 7.
Cererile de schimbare a soluţiilor avizate sau solicitările de lucrări suplimentare,
prezentate de beneficiar vor fi analizate de executant şi în caz de acceptare, vor fi tratate ca
lucrări noi, pentru care se vor întocmi acte adiţionale sau contracte / comenzi noi cu
stipularea condiţiilor şi resurselor.
Art. 8.
Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile propuse în prezentul contract.
Beneficiarul are obligaţia de a comunica în scris prestatorului rezultatele verificărilor
efectuate în vederea stabilirii conformităţii prestaţiilor.
7. FORŢĂ MAJORĂ
Art. 9.
a) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
b) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acestora.
c) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
d) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune –
interese.
8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Art.10.
a) Beneficiarul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau
în legătură cu îndeplinirea contractului.
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b) Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti.
9. COMUNICĂRI
Art.11.
Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau email, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
10. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
Art.12.
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
11. ALTE CLAUZE
Art.13.
Părţile convin ca prezentul contract să reprezinte titlu executoriu pentru încasarea
facturilor restante, urmând a se proceda la executarea silită, fără acordarea unui termen de
graţie.
Părţile au dreptul de a cere rezilierea contractului oricând cu condiţia ca partea ce o solicita
să preavizeze cealaltă parte cu 15 zile înainte de data rezilierii.
În cazul în care una din părţi nu-şi respectă obligaţiile, contractul se realizează de drept.
Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât prin prezentul contract.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, __________________, prezentul contract în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

EXECUTANT,

BENEFICIAR,

Tehnostore Com SRL
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