
S03 SALUBRITATE SI 
t? TES,Z,LAPJZLFW3S70Sd51..-

ZIELJA 7LUNA ANU 

CONTRACT DE FURNIZARE APLICATII SOFTWARE 

Nr.527 incheiat azi 27.10.2020 

I. PARTILE CONTRACTANTE 
1.1. S.C. CAPITAL BUSINESS CONSULTING S.R.L. cod de inregistrare fiscala R018420287, inregistrata 
la Registrul Comertului sub numarul J13/540/2006, cu sediul social in Constanta Str. ViceAmiral lon Murgescu 
nr 33 si Punct de Lucru in Bucuresti Str. lon Neculce nr. 14 Sector 1 cod postal, tel. 0212241253, fax 0212241253, 
avănd contul numarul IBAN  deschis la Raiffeisen Bank, reprezentata de 

 cu functia de Director General, in calitate de FURNIZOR, pe de o parte, denumit in continuare ICISOFT 
sau FURN IZOR 

si 

1.2. S.C. SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL, cod de inregistrare fiscala R037804020, inregistrata 
la Registrul Comertului sub numarul J40/9896/2017, cu sediul in orasul Bucuresti, Calea Vitan nr. 154-
158, birou 2„ judetul/sect.3, tel. , având contul IBAN: 
reprezentată de  cu functia de Presedinte CA in calitate de BENEFICIAR, pe de alta parte, denumit 
in continuare BENEFICIAR, 

au convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul prezentului contract il reprezinta fumizarea aplicatiei software de catre Fumizor prin intermediul 
paginii web www.freeautosoft.ro, sau orice alt site care fumizeaza acces catre aceeasi informatie cum sunt: 
www.icisoft.com, www.freeautosoft.com, www.autoservicesofiware.eu, www.softautoservice.com, 
www.softautoshop.com, www.istoricservice.ro ...etc. 
Aplicatia este furnizata prin intermediul acestor pagini web sau domenii ca si serviciu care este supus Termenilor 
si Conditiilor, parte integranta a acestui contract si se regasesc pe site-ul care fumizeaza accesul. 
2.2. Furnizorul isi rezerva dreptul de autor asupra tuturor aplicatiilor informatice, furnizate ca parte a acestui 
contract. 
2.3. Prin acest contract Beneficiarul primeste un drept de utilizare limitat si neexclusiv avand in vedere toate 
prevederile acestui contract cat si a Termenelor si Conditiilor. 
2.4. Beneficiarului primeste si acceseaza aceste servicii de la distanta. Nu este necesara in nici un moment prezenta 
Fumizorului la sediul Beneficiarului. 

111. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Durata acestui contract incepe cu ziva semnarii acestuia si va continua in mod perpetuu, cu exceptia cazului 
in care inceteaza altfel datorita 1CISOFT sau la solicitarea utilizatorului conform Termenilor si Conditiilor afisate 
pe site si acceptate implicit la prima logare, ca si de fiecare data cand au fost actualizate. 
3.2. In cazul in care un cont de pe un nivel fara costuri (fie transformat intr-un nivel fara costuri sau initial fiind 
un nivel fara costuri) este complet inactiv pe parcursul a 30 de zile, datele continute de acest cont sunt arhivate, 
iar acesta poate fi reactivat (respectiv scos din starea de arhivare si redevenire activ) prin logarea din contul de 
administrator intr-un termen de maxim 60 de zile dupa arhivare. La indeplinirea termenului de 60 zile de la 
arhivare daca administratorul nu se logheaza in cont datele din cont vor fi sterse iremediabil. 
3.3. Oricare dintre parti poate notifica cealalta parte, in termen de 30 de zile, cu privire la incetarea contractului 
cu respectarea prevederilor din Termeni si Conditii si in conditiile art.3.2. 
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IV. PRETUL CONTRACTULUI 
4.1. Aplicatia in versiunea Basic poate fi utilizata fara a fi platit vreun cost. Descrierea versiunii Basic se regaseste 
pe site-urile enumerate la Art.2.I. 
4.2. Aplicatia poatc fi furnizata si in mai multe tipuri de pachete cu functionalitati suplimentarc cclui Basic, 
alegerea tipului de pachet fiind la dispozitia Beneficiarului. Tipurile de pachete suplimentare precum si costurile 
acestora se regasesc pe site- urile enumerate la Art.2.1. 
4.3. La solicitarea Beneficiarului de a trece la un pachet superior celui Basic, 1CISOFT va elibera factura proforma 
corespunzatoare perioadei dorite. Dupa ce este efectuata plata in care se va mentiona in mod expres numarul 
proformci ICISOFT va transmitc factura corespondenta, in format clectronic (PDF) la adresa din contul 
Beneficiarului. La cerere, factura poate fi transmisa Beneficiarului si pe suport hârtie, in acest caz plata costurilor 
de livrare prin curierat, cu confirmare de primire flind in sarcina Beneficiarului. 
4.4. Pretul acestui contract este stipulat in Anexa 1, iar ahizitiile ulterioare, cu schimbare de pachet solicitata de 
Beneficiar, se vor constitui ca si Acte Aditionale la prezentul contract. 

V. Data inceperii si terminarii furnizarii serviciilor 
5.1. Partile convin ca datele de incepere si terrninare a fumizarii serviciilor sa fie cele corespunzatoare pachetelor 
achizitionatc, acestea urmand a fi activatc in termen de maxim doua orc lucratoarc din momentul achitarii lor. 
5.2. In cazul in care serviciile nu devin accesibile in termenul prevazut mai sus, Beneficiarul are obligatia sa 
semnaleze acest fapt Furnizorului care se obliga ca in termen de maxim 4 ore lucratoare sa activeze serviciul. 
Termenele de mai sus se aplica conform programului normal de lucru care este Luni-Vineri 9-17. 
5.3 In cazul in care perioada platita a fost incheiata contul se dezactiveaza si datele continute de acest cont sunt 
arhivate, iar acesta poate fi reactivat (respectiv sos din starea de arhivare si redevenire activ) prin logare din contul 
de administrator intr-un termen de maxim 60 de zile dupa arhivare. La indeplinirea termenului de 60 de zile de la 
arhivare daca administratorulul nu se logheaza in cont datele din cont vor fi sterse iremediabil. 

VI. Generalitati privind serviciul, garantii si raspunderi 
6.1. Furnizorul garantcaza ca serviciul pe care il va furniza va fi in conditii normale de operarc. Disponibilitatca 
serviciului se masoara pentru o luna calendaristica, excluzând perioadele de intretinere. Prin conditii normale de 
operare se intelege o disponibilitate garantata a serviciului de 99.9%. 
6.2. Perioadele de intretinere vor fi programate pe cât posibil in timpul noptii si vor fi anuntate in prealabil. 
6.3. In cazul unui uptime mai mic decât cel garantat, Furnizorul se obliga, la cererea Beneficiarului, sa crediteze 
contul acestuia, procentual din valoarea pachetului suplimentar achitat pentru 30 de zile, astfel: 10% pentru uptime 
intre 99.9% si 99%, 25% pentru uptime intre 99% si 98%, 50% pentru uptime intre 98% si 95%, 75% pentru 
uptime intre 95% si 90°70 si 100%pentru uptime sub 90`/0. 1n cazul in care Beneficiarul utilizeaza pachetul Basic 
nu vor fi nici un fel de sume rambursate. 
6.4. Cu exceptia celor prevazute mai sus, Furnizorul nu poate fi facut raspunzator pentru acele prejudicii, oricare 
ar fi acestea, a caror existenta Beneficiarul ar pune-o pe seama nefunctionarii corespunzatoare a serviciilor 
Furnizorului. 
6.5. Furnizorul nu raspunde si nu este responsabil pentru neexecutarea serviciului, pentru orice alta degradare a 
serviciului sau pentru orice inârziere in furnizarea acestuia, care: 

a) poate fi atribuita actiunilor sau omisiunilor Beneficiarului, angajatilor acestuia, tertilor angajati de catre 
Beneficiar sau beneficiari ai serviciilor acestuia; 
b) survine in orice perioada de intretinere planificata a Furnizorului; 
c) se datoreaza evenimentelor de Forta Majora dupa cum sunt acestea descrise in prezentul contract; 
d) sunt rezultatul unei treceri la pachetul de servicii Basic ca urmare a terminarii perioadei 
corespunzatoare pachetului superior achizitionat. 

6.6. Furnizorul nu este responsabil de prejudiciile inregistrate de Beneficiar datorita divulgarii de catre acesta a 
parolelor si datelor de acces sau a politicilor interne de securitate aplicate la produsele oferite ori serviciile prestate 
in baza acestui contract, oricare ar fi aceste daune. 
6.7. Oricare dintre parti are dreptul sa ceara de la cealalta parte restituirea sumelor platite cu titlu de dauna, precum 
si a costurilor aferente platii acestor sume, precum si a daunelor suferite, pana la aeoperirea integrala a 
prejudiciilor, inclusiv a costurilor indirecte si a celor datorate tertilor ca urmare a raspunderii cauzate de actele 
abuzive, delictuale sau frauduloase ale partii in culpa. Oricare dintre parti este direct si singur raspunzatoare fata 
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de cealalta parte sau terti in cazul in care aduce prejudicii acestora prin actele sau faptele sale neconforme cu 
prezentul contract sau cu legislatia româna in vigoare. 
6.8. Furnizorul nu va fi raspunzator fata de Beneficiar sau terte persoane pentru nici o dauna, pierdere de profit, 
beneficii nerealizate, ratarea unor oportunitati de afaceri sau alte pierderi suferite de Beneficiar sau terte persoane, 
direct sau indirect, ca urmare a folosirii produselor si serviciilor Furnizorului. In toate cazurile, raspunderea 
Furnizorului este limitata la valoarea sumelor platite de Beneficiar. 

VII. Incetarea contractului 
7.1. Prezentul contract poate inceta prin acordul de vointa al partilor. 
7.2. Furnizorul poate considera prezentul contract ca fiind reziliat de plin drept, fara a fi necesara punerea in 
intarziere si fara orice alte formalitati, in situatia in care: 

a) Beneficiarul incalca vreuna din obligatiile pe care si le-a asumat prin acest contract, inclusiv Termenii 
si Conditiile acestui contract si/sau nu se conformeaza in termen de maxim I 0 zile notificarii transmise 
de Furnizor; 
b) Se constata ulterior ca la data incheierii contractului, Beneficiarul a prezentat acte sau informatii false, 
incorecte sau incomplete; 
c) Impotriva Beneficiarului sunt initiate proceduri de lichidare sau faliment; 
d) Beneficiarul denigreaza sau aduce prejudicii de imagine Furnizorului. 

7.3. Beneficiarul poate considera prezentul contract ca fiind reziliat in situatia in care Furnizorul nu respecta 
obligatiile care ii revin potrivit prezentului contract si Termenilor si Conditiilor, nu furnizeaza serviciile la 
parametrii contractati si nu remediaza problema in decurs de 10 zile de la primirea notificarii scrise din partea 
Beneficiarului, notificare ce descrie in detaliu defectiunea aparuta. lntr-un astfel de caz sumele achitate de 
Beneficiar pentru pachete de servicii suplimentare celui Basic neutilizate vor fi returnate Beneficiarului, 
proportional cu durata de timp ramasa. 

VIII. RASPUNDEREA LIMITATA 
8.1. Furnizorul nu poate fi considerat responsabil pentru daune cauzate de indisponibilitatea temporara a 
serverelor, oricare ar fi motivul care cauzeaza acest lucru, cu exceptia cazurilor in care indisponibilitatea este 
determinata de culpa Furnizorului sau in cazul problemelor survenite la servere din cauza atacurilor informatice, 
a de7astrelor naturale, problemelor tehnice sau orice alta problema survenita fara vointa acestuia. Aceasta 
prevedere include si daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. 
8.2. Prin politicile adoptate de backup si disaster recovery, Furnizorul va face back-upuri periodice ale bazelor de 
date, astfel incat acest lucru sa fie netransparent pentru Beneficiar din punct de vedere al incetinirii activitatil 
curente. 
8.3. Furnizorul nu poate fi facut raspunzator de calitatea serviciilor de internet achizitionate de Beneficiar de la 
terta parte, precum si de starea sistemului de calcul utilizat pentru acesul la distanta la serviciul furnizat. 

IX. NOTIFICARI 
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea ccleilalte este valabil 
indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in prezentul contract. 
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu 
confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe 
aceasta confirmare. 
9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in 
care a fost expediata. 
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul 
uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 
9.5. Beneficiarul se angajeaza sa notifice Furnizorul de orice schimbare a informatiilor furnizate in momentul 
incheierii contractului, survenita pe durata prezentului contract, in special acele modificari privind sediul social 
sau domiciliul, forrna juridica sau denumirea persoanei juridice, precum si schimbarea persoanelor de contact sau 
a datelor de contact. 
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X. Forta majora 
10.1. Forta majora exonereaza partile de raspunderea pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor ce le 
revin. 
10.2. Prin forta majora se intelege orice eveniment independent de vointa partilor. imprevizibil si inevitabil, aparut 
dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care impiedica partile sa-si execute, integral sau partial, 
obligatiile contractuale. Prin forta majora se inteleg situatii similare celor din exemplele urmatoare, fara a se limita 
la acestea: razboi, acte de terorism, miscari sociale, calamitati naturale, inundatii, cutremure, incendii, intreruperi 
prelungite in alimentarea cu energie electrica, etc. 

XI. LITIGII 
11.1. partile au convenit ca toate neintelegerile rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fle 
rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 
11.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor 
judecatoresti competente de la sediul Furnizorului. 

XII. ALTE CLAUZE 
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin Act aditional incheiat intre partile contractante. 
12.2. Prezentul contract, impreuna cu Anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa 
partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 
12.3. In cazul in carc partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarca dc catre partea carc sufera vrcun prejudiciu a 
dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a 
renuntat la acest drept al sau. 
12.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 
12.5. Prezentul contract se completeaza cu informatiile din facturile trimise Beneficiarului de catre Furnizor, 
inclusiv datele de identificare ale Clientului, explicitarea serviciilor oferite si determinarea pretului, care devin 
parte integranta a prezentului contract. 
12.6. Prezentul contract a fost incheiat prin corespondenta electronica intr-un numar de 2 (doua) exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte si intra in vigoare astazi 27.10.2020. 

XIII. TRANSPARENTA 
Fumizorul intelege si accepta dreptul achizitorului de a face publice clauzele prezentului contract si 
facturile aferente acestuia prin publicarea pe site-ul propriu, insa numai dupa anonimizarea datelor cu 
caracter personal care se regasesc in acestea. 

ANEXE: 
Anexa 1 —Achizitia initiala de servicii superioare celui Basic 

FURNIZOR BENEFICIAR 
CAPITAL BUSINESS CONSULTING S.R.L. SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL 
prin Director General, prin Presedinte CA, 
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Anexa 1 

Achizitia initiala de servicii 

Art Unic: Achizitia initiala de servicii 
Avand in vedere ca Furnizorul actualizeaza in permanenta functionalitatile aplicatiilor, cea mai actuala 
descriere a serviciilor, beneficiilor si modulelor achizitionate se regasesc pe site-urile enumerate la Art. 2.1. 
din prezentul contract. 

I . Achizitia initala este reprezentata de pachetul:FAS-Silver; 
pretul actual al pachetului flind de: 120 Lei / luna, la care se adauga TVA; 
In acest pret sunt incluse si urmatoarele servicii suplimentare: Actualizarile de functionalitati ale 
pachetului, mentenanta sistemului IT, Asistenta de la distanta (Help Desk) telefonic si on-line pe toata 
durata de valabilitate a prezentului Contract de Furnizare Servicii Software. 

2. Pentn1 o perioada de 3 luni de la data: 01.11.2020 pana pe data: 01.02.2021. 
3. Promotia unica achizitionata initial este: "-'' 
4. Pretul acestei achizitii, initiale este de: 360 Lei, la care se adauga TVA. 

Prezenta Anexa face parte integranta din contractul 527 inchciat intre parti la data de 27.10.2020. 

FURNIZOR 
CAPITAL BUSINESS CONSULTING S.R.L. 
prin Director General, 
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BENEFICIAR 
SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL 
prin Presedinte CA, 
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