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CONDITII GENERALE CONTRACTUALE
DEFINITII
Dozator = aparat cu functie de racire si incalzire a apei necesar consumului
de apa imbuteliata
Dozator Economic=dozator cu functie de racire prin ventilatie
Dozator Universal = dozator cu functiede racire cu freon si carcasa din HDPE
Dozator Premium = dozator cu functiede racire cu freon si carcasa din inox
Igienizare = operatiune de dezinfectare interioara a dozatorului cu ozone
Total Clean = operatiune de curatare manuala totala a dozatorului, urmata
de dezinfectare, efectuata doar in atelierele FURNIZORULUI
3. PRETURI SERVICII, GARANTII PRODUSE
3.1. Preturile agreate intre parti sunt cele din art. 1, pct. 1.1. - ELEMENTE
SPECIFICE.
3.2. Preturile pentru serviciile oferite de catre FURNIZOR sunt exprimate in
EURO si contin TVA, iar sumele datorate vor fi facturate de catre FURNIZOR si
achitate de BENEFICIAR in lei, la cursul valutar Leu/Euro publicat de B.N.R. la
data emiterii facturii.
3.3.Dozatoarele cumparate au o garantie de 12 luni. Aceasta garantie este
valabila numai daca dozatorul este exploatat conform instructiunilor de
utilizare lipite pe dozator.
4. PLATI SI MODALITATI DE PLATA
4.1. BENEFICIARUL va efectua plata pentru serviciile furnizate prin numerar,
la momentul livrarii si receptiei bunurilor.
4.2. Achitarea contravalorii dozatorului se va efectua la data incheierii
contractului sau, in cazul achizitiei acestuia in transe, lunar la momentul
livrarii apei. Prima transa se va plati la instalarea dozatorului.
4.3. In situatia in care intr-o luna nu se va livra apa BENEFICIARULUI, transa
pentru dozator va fi facturata in luna urmatoare, impreuna cu transa lunara
curenta. Daca BENEFICIARUL amana livrarea apei pentru 2 luni consecutiv,
FURNIZORUL are dreptul de a-si recupera dozatorul.
5. LIVRAREA BUNURILOR. PLATA SI PROPRIETATEA ACESTORA.
5.1. Livrarea bunurilor se va face la adresele specificate in art. 1, pct. 1.5.
5.2. In cazul in care calea de acces la adresa(ele) de livrare prevazuta la art. 1,
pct. 1.5. este impracticabila datorita fenomenelor meteorologice sau a starii
tehnice precare a drumului, FURNIZORUL, de comun acord cu BENEFICIARUL,
pot stabili o alta adresa de livrare.
5.3. Dozatorul vandut cu plata in transe devine proprietatea BENEFICIARULUI
doar dupa achitarea integrala a valorii acestuia, respectiv a tuturor traselor.
Dozatorul nu va fi instrainat, de catre BENEFICIAR, prin vanzare, donaţie sau
alte moduri de instrainare, inainte de a se fi platit integral pretul lor.
5.4.Ambalajul este returnabil. Livrarea se va efectua doar cu ambalaj la
schimb, pe principiul plin/gol.
5.5.La sfarsitul perioadei de valabilitate a contractului, BENEFICIARUL va
inapoia in stare buna ambalajele de policarbonat, proprietatea
FURNIZORULUI, BENEFICIARULUI restituindu-i-se garantia recipientelor 11
litri la pretul la care a fost retinuta. In caz contrar, BENEFICIARUL se obliga sa
plateasca contravaloarea acestora, conform valorilor de despagubire
prevazute in art. 1, pct. 1.1 - ELEMENTE SPECIFICE.
5.6. Impiedicarea FURNIZORULUI, indiferent de situatie, de catre
BENEFICIAR, de a-si retrage bunurile proprietate in urma rezilierii sau ca
urmare a incetarii contractului, in termenii stabiliti in prezentul Contract va
atrage de drept obligatia BENEFICIARULUI de a achita cu titlu de despagubire
contravaloarea bunurilor nerestituite conform prevederilor contractuale.
6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI
6.1. FURNIZORUL se obliga sa asigure gratuit transportul apei, montarea
dozatorului la locul indicat de BENEFICIAR, buna functionare a sistemului pe
perioada de garantie gratuit, ulterior contra cost, instruind BENEFICIARUL cu
privire la modul de utilizare si functionare.
6.2. In cazul unei defecţiuni, FURNIZORUL se obliga sa intervina in termen
de 48 ore lucratoare de la semnalarea ei de catre BENEFICIAR.
6.3. FURNIZORUL se obliga sa inlocuiasca gratuit bunurile cu vicii ascunse de
fabricatie.
6.4. FURNIZORUL poate sista livrarile temporar sau total in cazuri de frauda
sau de furnizare de date eronate ori documente expirate sau incerte.
6.5. Furnizorul raspunde de calitatea apei pana la momentul desigilarii
bidonului (ruperea mansonului si a sigiliului de pe capac). Pentru mentinerea
unei bune calitati a apei FURNIZORUL recomanda igienizarea periodica si/sau

total cleanul dozatorului, operatiune ce se va face de catre personalul
specializat al FURNIZORULUI, la solicitarea expresa a BENEFICIARULUI sau
la atentionarea reprezentantului FURNIZORULUI.
6.6. Interventia neautorizata a oricarei persoane care nu este un
reprezentant al FURNIZORULUI asupra dozatoarelor, sub orice forma
(curatire, igienizare, reparatie, etc) atrage de drept, pierderea oricarei
garantii atat asupra dozatorului cat si asupra apei furnizate, exceptie
facand bidoanele sigilate.
6.7. Daca BENEFICIARUL nu solicita sau refuza igienizarea si/sau total
cleanul dozatorului, FURNIZORUL este exonerat de orice raspundere cu
privire la calitatea apei.
6.8. FURNIZORUL se obliga sa puna la dispozitia BENEFICIARULUI serviciile
de igienizare la pretul mentionat art. 1, pct. 1.1. - ELEMENTE SPECIFICE.
6.9. Orice initiativa pe care BENEFICIARUL o are cu privire la efectuarea
oricarui fel de analiza calitativa a apei furnizate, se va notifica, in mod
expres, in forma scrisa FURNIZORULUI si se va efectua numai si numai in
prezenta unui reprezentant al acestuia si doar de catre o firma acreditata
RENAR in acest scop, agreata de comun acord de catre ambele parti. In caz
contrar, FURNIZORUL va fi exonerat de orice raspundere pentru oricare
posibile rezultate in urma oricarui fel de analize efectuate fara respectarea
acestor dispozitii.
6.10. FURNIZORUL se angajeaza sa preia de la BENEFICIAR, numai
dozatoarele cumparate de BENEFICIAR de la FURNIZOR si devenite
inutilizabile. Dozatoarele se vor preda de catre BENEFICIAR in punctele de
colectare ale FURNIZORULUI in baza contractului prin act aditional.
6.11. FURNIZORUL isi rezerva dreptul de a modifica moneda in care sunt
stabiliti termenii financiari ai contractului respectand rata de conversie la
data operarii modificarii precum si dreptul de a modifica preturile
specificate in prezentul contract, in functie de modificarea preturilor la
combustibili, utilitati, materii prime sau a modificarii oricaror altor costuri.
Daca majorarea preturilor la combustibili, utilitati, materii prime sau a
modificarii oricaror costuri va conduce la cresterea preturilor cu un
procent mai mare de 10% din preturile agreate prin Contract, atunci
modificarea preturilor agreate de parti va putea fi renegociata cu
BENEFICIARUL. Fiecare majorare de pret va fi operata cu ocazia primei
livrari efectuate de catre FURNIZOR. Receptia de catre BENEFICIAR a
marfurilor sau produselor comandate in prealabil va constitui acceptare
expresa a majorarii preturilor indiferent de cuantumul majorarii de preturi
operate.
6.12. FURNIZORUL isi rezerva dreptul de a sista temporar sau definitiv
livrarea daca BENEFICIARUL nu isi plateste facturile sau nu respecta
conditiile contractuale.
7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
7.1. BENEFICIARUL se obliga sa puna la dispozitia FURNIZORULUI o copie
dupa actul de identitate sau certificatul unic de inregistrare, dupa caz.
7.2. BENEFICIARUL se obliga sa achite la livrare facturile emise de catre
FURNIZOR pentru serviciile prestate.
7.3. BENEFICIARUL se obliga sa utilizeze, pe intreaga perioada de derulare
a contractului, pentru dozatoarele achizitionate de la FURNIZOR, numai
recipientele si apa livrata de catre FURNIZOR. In cazul nerespectarii acestei
obligatii, FURNIZORUL va fi exonerat de orice raspundere asumata prin
prezentul contract referitoare la calitatea apei furnizate. In aceasta
situatie, se naste dreptul acestuia de a rezilia unilateral contractul, fara
niciun fel de punere in intarziere si fara nicio alta formalitate (pact
comisoriu de gr. IV), concomitent cu nasterea in sarcina BENEFICIARULUI
a obligatiei de plata a penalitatilor prevazute in art. 8.
7.4. In cazul in care, la returnarea recipientelor, se constata ca acestea
sunt deteriorate / distruse / murdare de vopsea, produse petroliere sau
agenti chimici / mirosuri chimice, acestea se vor factura catre
BENEFICIAR la pretul de despagubire despagubire prevazute in art. 1, pct.
1.1 - ELEMENTE SPECIFICE.
7.5. BENEFICIARUL se obliga sa depoziteze recipientele de apa in spatii
curate, aerisite si ferite de razele soarelui, sa returneze recipientele de 11
litri curate si prevazute cu dopul-sigiliu, iar la primirea marfii sa efectueze
receptia cantitativa si calitativa a acesteia.
7.6. Dozatoarele vor fi utilizate numai in conformitate cu prevederile din
instructiunile de utilizare. Este interzisa utilizarea dozatoarelor pentru
incalzirea-racirea altor lichide; BENEFICIARUL se obliga sa achite
contravaloarea reparatiilor necesare in cazul deteriorarii dozatoarelor din
neglijenta proprie prin nerespectarea instructiunilor de utilizare.
FURNIZORUL este exonerat de orice raspundere in cazul oricaror incidente
survenite BENEFICIARULUI ca urmare a manevrarii si utilizarii
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necorespunzatoare a dozatoarelor sau oricaror alte bunuri ce fac obiectul
prezentului contract, ce contravin instructajului de utilizare efectuat la
instalare.
7.7. BENEFICIARUL are obligatia de a facilita accesul autovehiculelor de
livrare ale FURNIZORULUI, la adresele de livrare mentionate la art. 1 pct. 1.5.
si echipelor de igienizare ale FURNIZORULUI la dozatoarele de apa
contractate de acesta.
8. PENALITATI
8.1. BENEFICIARUL datoreaza penalitati in valoare de 0,15% pentru fiecare zi
de intarziere, aplicate la valoarea facturilor neachitate, dupa trecerea
termenului de plata stabilit conform dispozitiilor art. 4.
8.2. Neprimirea facturii de catre BENEFICIAR, nu exonereaza si nici nu
suspenda obligatia de plata, BENEFICIARUL avand, in situatia in care din
oricare cauza nu a receptionat factura, obligatia de a se informa in timpul cel
mai scurt cu privire la emiterea si/sau transmiterea facturii, suma datorata,
precum si de a solicita o copie a facturii emise.
8.3. In cazul in care BENEFICIARUL doreste incetarea contractului inainte de
termen sau in cazul in care contractul se reziliaza de drept din culpa exclusiva
a acestuia, se va naste de drept obligatia de plata a penalitatilor contractuale
al caror cuantum va fi calculat dupa cum urmeaza: cantitatea de 4 bidoane
apa lunar/dozator inmultit cu numarul de dozatoare contractate inmultit cu
numarul de luni ramase pana la implinirea termenului contractual agreat
inmultit cu pretul apei/bidon conform art. 1, pct. 1.1 - ELEMENTE
SPECIFICE.
8.4. Daca in termen de 48 de ore de la data notificarii rezilierii, FURNIZORUL
este impiedicat sa retraga bidoanele precum si oricare alte bunuri pe care
BENEFICIARUL le are in custodie , in urma rezilierii amiabile sau din culpa
exclusiva a vreunei parti sau ca urmare a ajungerii la termen a contractului,
BENEFICIARUL va achita cu tiltlu de despagubiri pretul de despagubire agreat
in art. 1. pct.1.1 – ELEMENTE SPECIFICE - pentru fiecare bun, in conditiile
stabilite in art. 9.4.
8.5. Toate penalitatile prevazute in art. 8 - pct. 8.1 - 8.4 sunt penalitati
agreate de partile contractante, care iau nastere de drept in conditiile
executarii /neexecutarii/executari culpabile a prezentului contract iar
FURNIZORUL nu va fi tinut, sub nicio forma, sa faca in vreun fel dovada
acestui prejudiciu.
9. INCETAREA CONTRACTULUI
9.1. BENEFICIARUL poate solicita incetarea prezentului contract cu
respectarea prevederilor cap. 2 – Durata contractului.
9.2. Incetarea raporturilor contractuale se poate realiza daca sunt indeplinite
conditiile stipulate in art. 12.4.
9.3. FURNIZORUL poate rezilia prezentul contract fara interventia instantei,
fara nicio alta formalitate si fara plata niciunui fel de despagubiri catre
BENEFICIAR in urmatoarele cazuri:
a) BENEFICIARUL nu işi respecta obligaţia de plata a sumelor datorate;
b) in cazuri de frauda sau de furnizare de date eronate ori documente
expirate sau incerte ;
c) pierderea credibilitaţii BENEFICIARULUI in cazul intarzierii repetate la
plata facturilor sau in situatia in care BENEFICIARUL se poate considera
in culpa sau ca prezinta risc comercial;
d) FURNIZORUL nu mai poate presta serviciile prevazute in prezentul
contract. In acest caz FURNIZORUL va notifica BENEFICIARUL cu 30 de
zile inainte.
9.4. FURNIZORUL poate ridica bunurile proprietatea sa, precum si cele
facturate si neachitate, aflate la BENEFICIAR prin intermediul persoanelor
autorizate sau imputernicite, BENEFICIARUL neopunandu-se acestei masuri.
BENEFICIARUL se obliga sa predea bunurile in proprietatea FURNIZORULUI in
termen de 24 ore de la comunicare. In cazul in care BENEFICIARUL nu preda
bunurile in termenul mentionat mai sus, FURNIZORUL va considera acest fapt
refuz de plata si are dreptul de a ii factura contravaloarea bunurilor conform
art. 8.4, BENEFICIARUL avand, din acest moment, obligatia de efectuare a
platii, dobandind astfel dreptul de proprietate asupra bunurilor facturate in
aceste conditii.
9.5. BENEFICIARUL poate solicita incetarea contractului daca FURNIZORUL nu
isi indeplineste obligatiile asumate in prezentul contract, pe o perioada de 15
zile calendaristice. Intr-o astfel de situatie BENEFICIARUL nu mai este supus
obligatiilor de la art. 8.3 si art. 9.1.

10. CONFIDENTIALITATE
Partile inteleg ca existenta si continutul prezentului contract sunt
confidentiale. In consecinta, partile se obliga sa nu divulge nici o
informatie unei terte parti, cu exceptia autoritatilor indreptatite conform
legii sa le cunoasca.
11. CESIUNEA. SUBCONTRACTAREA
11.1. BENEFICIARUL nu va putea ceda sau transfera in orice mod, in tot
sau in parte, drepturile si/sau obligatiile sale, care decurg din prezentul
contract,
decat in baza consimtamantului scris in prealabil al
FURNIZORULUI, sub sanctiunea nulitatii transferului.
11.2. Consimtamantul
prevazut la art. 11.1 trebuie notificat
FURNIZORULUI cu minim 10 zile calendaristice inaintea datei cedarii sau
transferului.
11.3. In cazul in care FURNIZORUL nu notifica BENEFICIARULUI raspunsul
in termen de 5 zile calendaristice, se prezuma ca acesta nu a consimtit la
cesiunea contractului.
11.4. Contractul ramane valabil cu toate clauzele si obligatiile prevazute in
cazul modificarii activului sau a actionariatului uneia dintre parti,
cesionarii fondului de comert, fuzionarii prin constituirea unei alte
societati sau prin absorbtie, divizare sau modificarea contractului
societatii.
12. Forta Majora
12.1. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca. Prin caz de
forta majora se inteleg imprejurarile care au intervenit dupa incheierea
contractului, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si
inevitabile pentru una din parti. Partea care invoca forta majora va
comunica in scris celeilalte parti dovada intervenirii cazului de forta
majora in termen de 48 de ore.
12.2. Insolvabilitatea, dizolvarea, falimentul, lichidarea nu sunt
considerate cazuri de forta majora.
12.3. Daca forta majora dureaza mai mult de 30 de zile, fiecare parte
poate cere incetarea contractului de plin drept fara nici o formalitate
prin notificare prealabila.
12.4. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte
parti in termen de 48 de ore de la incetarea evenimentului si sa ia toate
masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
13. COMUNICARI
13.1. In interesul prezentului contract orice notificare va fi considerata
valabil indeplinita, daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa, numar de
fax sau e-mail. Orice modificare intervenita cu privire la sediul/domiciliul
vreuneia dintre parti se va notifica celeilalte parti.
14. Legislatia aplicabila. Solutionarea litigiilor
14.1. Partile convin sa depuna toate diligentele pentru a solutiona pe cale
amiabila, prin reprezentantii lor, neintelegerile si/sau litigiile decurgand
din/in legatura cu prezentul contract. Solutionarea amiabila a
diferendului/litigiului va fi efectuata intr-un termen de 15 zile
calendaristice de la data in care una din parti a notificat celeilalte dorinta
sa de a solutiona amiabil neintelegerea in cauza.
14.2. In cazul in care acest termen a fost depasit sau partile nu au ajuns la
o intelegere valabila, diferendele/litigiile vor fi supuse spre solutionare
instantei judecatoresti competente de la sediul FURNIZORULUI.
14.3. Documentele ce constituie prezentul contract, toate anexele si
documentele nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele stabilite prin
contract, prezente in sustinerea incheierii contractului.
15. ALTE CLAUZE
15.1. Rezilierea prezentului contract nu exonereaza partile de obligatiile
deja scadente.
15.2. Modificarea contractului poate fi facuta numai cu acordul partilor
prin intocmirea de ACTE ADITIONALE, parte integranta din acesta,
semnate de ambele parti contractante.
15.4. Partile declara ca au capacitatea si autorizatiile necesare, valabile
pentru semnarea contractului.
15.5. Prezentul contract constituie titlu executoriu cu privire la executarea
tuturor obligatiilor de plata ale partilor contractante.
Prezentul contract se completeaza cu prevederile Codului Civil Roman si
ale Codului Comercial.
***
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