
CON'fRACT DE ACHIZITIE
PANOURI PLEXIGLASS NR 2276

Incheiat astazi 17 .09.2020
la Liceul Tehnologic "Consiantin Istrati"Municipiul Campina

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. BIROEXPERT COMPANY S.R.L. cu sediul social in (localitatea) PLOIESTI , str. Tesatorului t.204.,

judet/sector Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului J 91 802 I 2006., cod fiscal nr.RO18566348 din

avand contul nr. RO80TREZ52L5O69XXX004779 , deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentata de Alexandru

Marian, cu functia de Director General , irt calitate de vanzator, pe de o parte, si

1.2. LICEUL TEHNOLOGIC C-TIN ISTRATI MMUNICIPIUL CAMPINA, cu sediul in Campina, str.Grivitei,

nr.9l, telefon 02441337681, cod fiscal 2S43OO0,reprezentataprin PROF. GI{EORGIIE CORINA - director, in calitate de

achizitor

au convenit sa incheie prezentul contract de achizitie, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1, yanzatorul sa obliga sa vanda, iar achizitorul accepta sa cumpere marfurile (panouri plexiglass) in sortimentele,

cantitatile, calitateasi preturile prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul contract.

2.2. Marfurile care fac obiectul vanzarii-cumpararii sunt in valoare totala de 30.668 lei * tva, vanzatorul avand obligatia

sa le liweze cumparatorului la sediu. pana la data de 15.10,2020

2.3. Cheltuielile de liware a marfurilor (expediere, incarcare-descarcare, manipulare, transport si altele) se suporta de

catre vanzator .

2.4. Marfurile liwate vor fi insotite de urmatoarele documente : Factura fiscala, Anexa la contract.
2.5.lncan,/-tncare vanzatorulrntarzie din vina sa liwarea marfurilor, in conditiile si latermenele prevazute de prezentul

contract, este obligat laplata unei penalizari de 0.01 o/o pe zi de intarziere din valoarea marfurilor neliwate, dar nu

mai mult de aceasta valoare.
2.6. Yanzatofl poate livra marfurile contractate inainte de data prevazuta de prezentul contract, numai daca obtine

acordul scris al cumparatorului.
2.7.Lalocul si dataprevazute pentru livrarea marfurilor, dreptul de proprietate si riscurile se fiansfera cumparatorului'

III. RECEPTIA SI ACCEPTAREA MARFURILOR
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c) comisia de receptie incheie un proces-verbal care va face parte integranta din prezentul contract.

3.2. a) Cumparatorul are dreptul sa refuze marfurile deteriorate sau care nu corespund calitatii convenite, sa

semnaleie eventualele lipsuri si sa ceara inlocuirea lor, iar vanzatorul are obligatia sa inlocuiasca bunurile

deteriOrate SaU necorespunzatoarg oalitativ si sa completeze lipsurile oantitativo constatato ou ocazia reoeptiei.

b) Vanzatorul are la dispozitie .7 (sapte) zile pentru completarea marfurilor care lipsesc, sunt deteriorate

sau necorespunzatoare.
3.3. Refuzul unor marfuri nu-l scuteste pe cumparator de obligatia de a plati marfurile pe care nu le refuza sau de a

executa si celelalte obligatii contractuale.

3.4. In cazul in care marfurile lipsa, deteriorate sau necorespunzatoare calitativ reptezinta mai mult de ..............'... % din

intreaga cantitate, cumparatorul are dreptul de arefizareceptia/primirea lor.

3.5. Cheltuielile efectuate cu inlocuirea marfurilor constatate ct ocazia receptiei ca fiind lipsg, dgteriorato sou

necorespunzatoare cantitativ se suporta de catre Yanzator.

Iy,GARAI{TII
4.l.Yanzitorui garanteaza ca rnarfurile care fac oblect[l prezentulul coqftr;pct sllnt ln conpprdanta cu standafdele

de caUtate in vlgoqp.



4.2. Termenele de garantie a marfirilor sunt inscrise pe ambalaje, iar pentru sortimentele care nu au inscriptionari,

termenele sunt cele legale.

4.3.Ya12aatorul garanteaza, de asemenea, contra evictiunii si a viciilor ascunse ale marfurilor.

V. PLATAPRETULUI
5.1. Cumparatorul va plati suma de 30.668 lei + tva reprezentand contravaloarea marfurilor, integral la data de - dupa

receptia produselor, in lei, cu ordin de plata, la incheierea prezentului contract.

5.2. pentru orice intarziere de plata/livrare cumparatorul/vanzatorul trebuie sa plateasca o penalizare de 0.01 Yo pe zi din

suma datorata, dar nu mai mult decat valoarea creantei'

VI. CLAUZE DE VALIDITATE
6.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

6.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat

incetarea contractului.

VII. INCETAREA CONTRACTULUI
7.1. prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal axbitraVinstante

judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

i. nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ......., din prezentul contract;

2. este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de

inceperea executarii prezentului contract;
3. cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

4. isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr'o notificare scrisa, ca o noua

nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

T.2.Parteacare invoca o cartza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin

......... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

7.4. Prevederiie prezentului (capitol, articol, alineat) nu inlatura

raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod

necorespunzator - iotal sau partial - a oricarei obligatii care ii revine tnbazaprezentului contract, daca neexecutarea

sau executarea necorespuz atoarc a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de

lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 (zile, ore), producerea

evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de 15 (zite, ore) de la producere, evenimentul respectiv ru inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice

incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIF'ICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita

daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului 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. Noiificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia

dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. LITIGII
10.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare

tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera

de Comert si Industrie a Romaniei.

XI. CLAUZE FINALE
I1.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

1 1.2. 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.
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I L3 . In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercit area de partea caxe sufera weun prejudiciu a dreptului de a

cere executarealntocmai sau prin ec[ivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna caeaa renuntat la acest

drept al sau.

11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte si intra in vigoare

astazi, 17.09.2020 data semnarii lui.

VANZATOR,

DIRECTOR,

Prof. GHEORGHE CORINA ILEANA
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