CONTRACT nr......./..................
Cap. I. Părţile contractante
Art. 1. Între VERTICAS S.R.L.., cu sediul în Arad, str. Rasaritului, nr. 1, bloc 20, ap. 13 , societate comercială
înregistrată la Registrul Comerţului Arad cu nr. J02/1155/2005, având un capital social în valoare de 2 0 0 l e i , CUI
17719931, atribut fiscal RO, cont IBAN RO 11 BTRL 00201202172031XX deschis la Banca Transilvania sucursala Arad,
reprezentată prin administrator – ec. Maci Mihaela, în calitate de producator, denumit în continuare ’PRODUCATOR’
şi
S.C. …………………………………………………….………….. cu sediul în localitatea ……………………………
judeţul ………………..…………………..……, str. ………..……………………………….…nr.……...,bl……….,
sc………, et….....ap….… sector..., cod poştal….……………, cont bancă ………………………………….,
deschis la ……...……………………………………………, CUI ……………………, atribut fiscal…., înregistrată la
Reg. Comerţului cu numărul……....................…………….,tel./ fax: ……………………………………………,având
forma de proprietate…...., reprezentata prin ..............................................................................................în calitate de
beneficiar, numita în continuare BENEFICIAR,
a intervenit următorul contract :
Cap. II. Obiectul contractului
Art. 2. Obiectul contractului se referă la furnizarea către BENEFICIAR a unui număr de …… licenţe, pentru produsul
informatic VERTISAL STANDARD, realizat de SC VERTICAS SRL, care realizeză evidenţa salariaţilor, calculul
salariilor si editarea declaraţiilor aferente salariilor şi este constituit din:
-dreptul de instalare şi folosire a acestui program în conditiile stipulate în prezentul contract;
-comunicarea codului de activare după plata produsului;
-asigurarea service-ului de actualizare pentru menţinerea produsului în acord cu modificarile legislative.
Cap. III. Valoarea contractului şi modalităţi de plată
Art. 3. Valoarea totală a contractului pentru varianta de livrare a produsului este de 750 LEI.
Art. 4. Valoarea abonamentului lunar este de 50 LEI.
Art. 5. Condiţii de plată
a) Plata produsului , în configuraţia de mai sus, va fi efectuată în maximum 7 zile de la emiterea documentului de
plată (factura proforma).
b) Abonamentul se plăteşte lunar, trimestrial, semestrial sau anual (în funcţie de opţiunea dumneavoastra). Plata
abonamentului se va efectua cu ordin de plata, în cel mult 20 zile de la data emiterii facturii de către
PRODUCATOR, cu excepţia primei perioade pentru care plata va fi efectuată conform art. 5 lit. a). Factura
reprezentând contravaloarea abonamentului, va fi emisă în ziua de 10 a primei lunii, pentru perioada facturată.
c) Preţurile nu includ T.V.A.
Cap. IV. Obligaţiile părţilor
Art. 6. PRODUCATORUL se obligă:
a) să pună la dispoziţie pe www.verticas.ro kitul de instalare VERTISAL STANDARD;
b) să puna la dispoziţie documentaţia de instalare şi utilizare;
c) să acorde asistenţă telefonică şi prin email (office@verticas.ro);
d) să remedieze anomaliile, erorile semnalate în scris de beneficiari şi validate de proiectant, în cel mult 5 zile de la
recepţia lor, dacă termenii prezentului contract sunt respectaţi;
Art. 7. BENEFICIARUL se obligă:
a) să respecte instrucţiunile de utilizare ale produsului şi să sesizeze în scris furnizorului, orice deficienţă aparută în
funcţionare sau de calitate a bazei de date;
b) să platească, în conditiile art. 5., contravaloarea produsului precum şi abonamentul;
c) să desemneze o persoană de contact şi anume pe Dl. / D-na. ………………………………….………………......
în calitate de …………………………………………….. responsabilă de relaţiile stabilite între BENEFICIAR şi
PRODUCATOR

d)să specifice adresa la care se vor trimite facturile ……………………………………………………………….......
e) să nu furnizeze produsul sau actualizările altei persoane fizice sau juridice;
f) să nu folosească baza de date a programului VERTISAL STANDARD în alte scopuri sau în alte aplicatii făra
consultarea producătorului;
g) să notifice în scris furnizorului orice schimbare a adresei poştale în termen de 5 zile de la producerea schimbării.
h) să respecte termenii prezentului contract.
Art. 8. Alte obligatii contractuale:
a) BENEFICIARUL este obligat ca, în cazul neprimirii actualizărilor, să anunţe în scris PRODUCATORUL de
acest lucru. În caz contrar, PRODUCATORUL este absolvit de orice vină.
b) În cazul în care beneficiarul primeşte actualizările prin e-mail, este obligat să anunţe PRODUCATORUL , în
scris, de orice schimbare a adresei de e-mail.
c) BENEFICIARUL trebuie să asigure un sistem informatic corespunzător din punct de vedere hardware şi
software, în concordanţa cu cerinţele produsului VERTISAL STANDARD (prezentate în fişierul de asistenţă).
Cap. V. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
Art. 9. Modificarea
Modificarea clauzelor contractului poate fi făcută numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act aditional la
contract, încheiat în formă scrisă.
Art. 10. Suspendarea
Părţile, de comun acord, pot hotărâ suspendarea contractului în cazuri justificate, pe o durată limitată. Intenţia
de suspendare a contractului va fi făcută în scris, cu 30 de zile înainte de data stabilită pentru suspendare.
Art. 11. Încetarea
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a)părţile convin de comun acord încetarea contractului;
b)în cazul în care, atunci când expiră termenul pentru care a fost încheiat contractul, beneficiarul anunţă în 30 de
zile că doreşte rezilierea contractului;
c)neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către una din părţi;
d)în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizaţiei de funcţionare a unuia din contractanţi, caz în care
contractul va fi considerat nul, părţile însă fiind ţinute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la
momentul intervenţiei cauzei de dispariţie.
e)Încetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lăsând neatinse prestaţiile succesive care au fost făcute
anterior încetării lui.
f)În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată va notifica parţii în
culpă să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.
g)Dacă partea în culpă, în termen de 5 zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate rezilia
în mod unilateral contractul.
Cap. VI. Penalitati
Art. 12. Nerespectarea obligaţiei PRODUCATORULUI prevăzută de Art.6., litera d, atrage după sine o penalizare de
0,1 % din valoarea abonamentului.
Art. 13. Dacă BENEFICIARUL, din vina lui, întârzie plata facturilor de abonament/instalare, va plăti penalităţi în
cuantum de 0,1 % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.
Cap. VII. Forţa majoră
Art. 14. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate
prin prezentul contract.
Art. 15. Orice eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea
contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiilor contractuale, va fi considerat caz de forţă
majoră.
Art. 16. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi, în scris, în maximum 5
zile de apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore,
se va comunica în maximum 15 zile de la apariţie.
Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau
alt organism abilitat de legea statului care o invocă.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum
15 zile de la încetare.
Art.17. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 3 luni, fiecare partener poate renunţa la
executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri la cealaltă
parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată.

Cap. VIII. Clauze speciale
Art. 18. În cazul în care BENEFICIARUL nu îşi achită datoriile faţă de PRODUCATOR (conform art. 5),
PRODUCATORUL îşi rezervă dreptul de a înceta asigurarea serviceului către BENEFICIAR.
Art. 19. Întârzierea plăţii abonamentului cu mai mult de 3 luni, duce la suspendarea prezentului contract, implicit
sistarea furnizării actualizărilor pe o perioadă de 30 zile, cu anunţarea scrisă a beneficiarului. Reluarea furnizării
actualizărilor se va face în situaţia achitării plăţilor restante, inclusiv pentru perioada de suspendare. În caz contrar, după
cele 30 zile de suspendare, contractul se consideră reziliat.
Art. 20. În cazul în care BENEFICIARUL încalca termenii prezentului contract, PRODUCATORUL are dreptul de a
cere de la BENEFICIAR daune interese, echivalente cu valoarea produsului la instalare.
Art. 21. Costul intervenţiilor făcute de PRODUCATOR, după instalarea produsului, pentru rezolvarea unor anomalii
de funcţionare a produsului sau pentru reinstalarea acestuia, vor fi suportate de unitatea solicitantă, dacă vina cade în
sarcina acesteia (exemplu: virusarea calculatoarelor, ştergerea aplicaţiei). Plata se va face pe bază de factură şi proces
verbal confirmat de beneficiar.
Art. 22. PRODUCATORUL este exonerat de orice răspundere asupra oricaror rezultate datorate operarii
necorespunzatoare efectuate de beneficiar, a exploatarii deficitare a aplicatiei sau asupra erorilor ce ar putea să apară în
platforma software-hardware prin care beneficiarul exploatează produsul program.
Cap. IX. Litigii
Art. 23. Orice diferend intervenit între părţile contractante în timpul derulării prezentului contract se va rezolva pe cale
amiabilă, iar în caz de eşec, părţile se vor adresa instanţelor compentente.
Cap. X. Dispoziţii finale
Art. 24. Contractul se încheie pe durata a 1an de la data semnării, prelungindu-se implicit cu câte un an dacă părţile nu
iau o altă decizie în termen de 30 de zile, conform cap. V, art. 11, lit. b..
Prezentul contract s-a încheiat astăzi .............., în 2 exemplare şi este semnat de ambele părţi.
PRODUCATOR,
S.C. VERTICAS S.R.L.,

BENEFICIAR,

