CONTRACT DE furnizare
Nr. ____________ din _____________________

I.
PĂRŢILE CONTRACTANTE:
Încheiat între
, cu sediul
str.
, nr.
, tel.
, fax
, email :
, sub nr. J /
/
, CUI RO
, cont ________________________________________ –
deschis la __________________________ în calitate de FURNIZOR, reprezentat legal – dl.
şi
SC DRUMURI – PODURI MARAMUREŞ SA cu sediul social in Baia Mare, str. Gh. Sincai nr. 46, telefon
0262.213144, fax. 0262.216198, înmatriculată la Registrul Comerţului Maramures sub nr. J 24/434/1998, având
contul curent nr. RO37RNCB0182034147420001 deschis la B.C.R. Baia Mare si C.U.I. nr. RO 10783082, prin
reprezentant legal - Director General - ing. POPAN-DORCA Gheorghe şi Director Comercial – MARINESCU Emil,
în calitate de BENEFICIAR,
II.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl reprezintă ,, 3 Autoutilitare transport muncitori , având cel puţin
următoarele componente/caracteristici :
- .
III.
DURATA CONTRACTULUI
Durata prezentului contract este de 10 de zile de la data semnării lui.
IV.
MODALITATEA DE EXECUTARE A CONTRACTULUI
Furnizorul se obligă să furnizeze AUTOUTILITARE
conform anuntului de publicitate din SEAP şi condiţiilor contractuale.
V.
VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea contractului este de
lei + TVA conform ofertei ataşate.
Modificarea contractului se va face prin acordul părţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
VI.
1. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI
a) Să pună la dispoziţia beneficiarului utilajul care face obiectul contractului, in conditii optime de
functionare;
b) Furnizorul asigură garanţie 1 an de la recepţie, excepţie făcând componentele consumabile.
c) Livrare din stoc, de la sediul furnizorului ;
d) În cazul apariţiei unei disfuncţionalităţi sau defecţiuni, remedierea se face de către furnizor
înainte de livrare, pe cheltuiala sa, urmând ca livrarea să se facă în condiţii optime de
funcţionare.
e) În perioada de garanţie de 12 luni, condiţiile de funcţionare vor fi verificate de beneficiar pe
întreaga perioadă de garanţie; toate defecţiunile apărute se vor remedia de către furnizor, atât
manopera cât şi subansamblurile cuprinse în garanţia utilajului la sediul beneficiarului din Baia
Mare, str. V. Alecsandri, nr. 99, pe cheltuiala furnizorului.
2.
OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarul se obligă să plătească Furnizorului pretul convenit , la recepţia utilajului, conditionat de optima
funcţionare.

VII.
LITIGII
Eventualele litigii vor încerca a fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil se va recurge
la sesizarea instanţei de judecată.
VIII.
FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
IX.
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Pentru nerespectarea totală sau parţială, sau pentru efectuarea defectuoasă a vreuneia din clauzele
contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune interese.
În cazul neonorării obligaţiei de către una din părţi, cealaltă parte poate rezilia unilateral contractul cu un
termen de preaviz de 15 zile.
X.
CLAUZE FINALE
Orice modificare a contractului se face prin negocierea prealabilă a părţilor.
Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
XI.

ALTE CLAUZE

PRESTATOR,

BENEFICIAR,
SC DRUMURI-PODURI MARAMUREŞ SA

ADMINISTRATOR

DIRECTOR GENERAL
ing. POPAN-DORCA Gheorghe

DIRECTOR ECONOMIC
ec. MICLOŞ Monica

DIRECTOR COMERCIAL
ing. MARINESCU Emil

DIRECTOR TEHNIC
ing. CONDRAT Nicolai

RESPONSABIL DE CONTRACT
ing. BUDE Ioan

CONSILIER JURIDIC
jurist MARINA Mihai

