SC APA TALEA SRL
Comarnic, Zona Industrială Nord, F.S., F.N, jud. Prahova
J29/1083/1997, CIF RO 9792958
IBAN RO97BRDE300SV29612983000 deschis la BRD Câmpina
Tel: 0728-872.966, 0728-872.967
www.apa-talea.ro; e-mail: apatalea@gmail.com, office@apa-talea.ro

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
nr……….din data de …………………….
Încheiat între:
SC APA TALEA SRL, cu sediul în Comarnic, Zona Industrială Nord, F.S., F.N, jud. Prahova, înregistrată la ORC Prahova sub nr.
J29/1083/1997, CIF RO 9792958, prin reprezentantul său legal, Stanciu Elena, în calitate de administrator, denumită în
continuare FURNIZOR
și
Dl (D-na).....................................................................................................................................................................................,
cu domiciliul în ...........................................................................................................................................................................
CNP ..............................................................................., act de identitate seria .......... nr........................................., eliberat de
................................................................... la data de ......................................., denumit(ă) în continuare BENEFICIAR.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI.
Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea de către FURNIZOR a unui pachet de servicii către BENEFICIAR care
constă în:
A.

Livrarea unui număr de …… (buc.) dozatoare de apă, conform anexei nr.1:
-

Vânzare cu plata în tranșe lunare

-

Vânzare cu plata integrală

-

Custodie cu transfer proprietate

-

Custodie fără transfer proprietate

-

Închiriere

B.

Garanție dozatoare de apă

C.

Livrare apă TALEA cu obligație
de achiziție lunar minim …….. recipienți 19 litri

D.

Livrare apă TALEA fără obligație
de achiziție lunar

E.

Igienizare dozatoare de apă
Trimestrial

F.

Semestrial

Altă periodicitate ……….. luni.

Garanție ambalaj/recipienți 19 litri policarbonat cu mâner

2.DURATA CONTRACTULUI.
Durata contractului este de ……. luni, începând cu data semnării sale. La expirarea acesteia, durata contractuală se va putea
prelungi tacit pe perioade succesive egale, cu excepţia cazului în care una din părți notifică celeilalte intenţia sa de a înceta
contractul prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puțin 15 de zile înainte de expirarea duratei iniţiale sau a
perioadei succesive.
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3. PREȚURI PENTRU SERVICII.
3.1. Părțile au convenit ca prețurile pentru serviciile oferite de către FURNIZOR să fie exprimate in RON, astfel :
a)

Prețul unui dozator este de …….. RON;

b)

Garanția pentru un dozator de apă este de ........... RON.

c)

Prețul pentru livrarea apei de izvor TALEA este de ........... RON/recipient de 19 litri.

d)

Prețul pentru igienizarea unui dozator de apă este de ............. RON/aparat.

e)

Prețul pentru închirierea unui dozator de apă este de ............. RON lunar.

f)

Garanția pentru ambalaj (recipient 19 litri policarbonat cu mâner) este de ........... RON/recipient.

3.2. La sumele specificate în prezentul contract se adaugă TVA.
3.3.FURNIZORUL își rezervă dreptul de a modifica prețurile și tarifele specificate în prezentul contract, pe baza negocierii directe
cu BENEFICIARUL. În situația neacceptării de către BENEFICIAR a prețurilor majorate de FURNIZOR, contractul încetează
conform prevederilor art.11.
4. PLĂȚI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ.
4.1. Pentru vânzarea dozatoarelor cu plata integrală: prețul va fi plătit la data încheierii contractului sau cel mai tarziu la
livrarea dozatorului către BENEFICIAR.
4.2. Pentru vânzarea dozatoarelor cu plata în tranșe lunare, prețul total va fi plătit după cum urmează:
...............RON se achită la semnarea contractului;
...............RON, scadent la data de ........................................
...............RON, scadent la data de ........................................
...............RON, scadent la data de ........................................
...............RON, scadent la data de ........................................
4.3. În cazul vânzării în rate, obligația de plată este garantată cu rezerva dreptului de proprietate până la plata ultimei rate și,
potrivit art. 1755 Cod civil, riscul bunului se transmite cumpărătorului de la momentul predării către acesta a dozatorului. Neplata
unei singure rate dă dreptul furnizorului la rezilierea contractului, acesta fiind îndreptățit a reține din sumele plătite daune interese
și o compensație echitabilă pentru folosirea bunului.
4.5. Garanția pentru dozatoarele de apă se achită integral, la semnarea contractului.Garanția pentru ambalaj/recipienții de
19 litri se achită integral, la semnarea contractului.
BENEFICIARUL va achita contravaloarea facturilor emise de FURNIZOR după cum urmează:
-

cu numerar, la data primirii facturii

-

prin virament bancar, în termen de cel mult
....... zile de la data primirii facturii

-

cu bilet la ordin avalizat, având specificată data scadenței
:…… zile de la data emiterii facturii.

4.6. Semnarea de către BENEFICIAR a documentelor asociate livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii, cu sau fără
aplicarea ștampilei, are valoare de acceptare a mărfii și de însușire a obligației de plată la termenele înscrise pe factură, precum
și acceptare a penalităților aferente în cazul întârzierii efectuării plăților. În cazul întârzierii efectuării plăților, BENEFICIARUL va
plăti penalități în cuantum de 0,15%/zi de întârziere din suma restantă și neachitată. Totalul penalităților pentru întârziere,
prevăzute mai sus, poate depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.
4.7. FURNIZORUL își rezervă dreptul de a suspenda livrările către BENEFICIAR dacă acesta nu își respectă obligațiile
contractuale. Suspendarea poate opera și în cazuri de fraudă sau de furnizare de date eronate sau incomplete, ori documente
fără valabilitate sau incerte. FURNIZORUL va putea notifica în prealabil intenția de suspendare a serviciilor contractate.
5. PROPRIETATEA
5.1. FURNIZORUL este proprietarul de drept al dozatoarelor de apă fac obiectul contractului și a recipienților de policarbonat de
19 litri utilizați la livrarea apei, cu excepția situației în care acestea au fost vândute BENEFICIARULUI. În cazul în care prin
contract s-a convenit ca plata dozatoarelor să se facă în tranșe lunare, transferul proprietății în favoarea BENEFICIARULUI se
realizează numai după achitarea integrală a valorii acestora.
5.2. BENEFICIARUL este obligat ca în cel mult 5 zile de la încetarea contractului să restituie dozatoarele de apă în bună stare de
prezentare și funcționare, conform cu gradul de uzură normală a acestora. În caz contrar, BENEFICIARUL este obligat să achite
despăgubiri în valoare de 1000 RON pentru fiecare aparat în parte.
5.3. Împiedicarea FURNIZORULUI, indiferent de situație, de către BENEFICIAR, de a recupera dozatoarele de apă, în urma
rezilierii sau a încetării contractului, constituie abuz de încredere și se pedepsește în consecință. Într-o asemenea situație,
BENEFICIARUL va achita cu titlu de despăgubiri suma de 1000 RON pentru fiecare aparat.
5.4. BENEFICIARUL contractului de custodie cu tranfer proprietate dozatoare devine de drept proprietarul acestora la finalizarea
contractului și doar dacă și-a îndeplinit integral obligațiile ce îi revin.
5.5. BENEFICIARUL unui contract de custodie (cu sau fără transfer al proprietății asupra dozatorului) sau de închiriere, este
utilizatorul exclusiv al dozatorului, el nu va transfera dozatorul nici unei persoane fizice sau juridice și nu îi va schimba
amplasamentul menţionat în anexa 1, fără a avea în prealabil aprobarea scrisă a FURNIZORULUI. În caz contrar,
BENEFICIARUL va despăgubi FURNIZORUL cu suma de 1000 RON/dozator.
Prevederile art. 5.2, 5.3 și 5.5 constituie titlu executoriu și vor fi puse în executare fără intervenția vreunei instanțe
judecătorești.
6. GARANȚIA.
6.1. GARANȚIA AMBALAJULUI – RECIPIENȚI 19 LITRI.
6.1.1.Pentru recipienţii de 19 litri livraţi, BENEFICIARUL achită o garanţie conform art.1, lit F. Garanţia pentru recipienţi se achită
o singură dată, respectiv la prima livrare, după aceea ambalajul va circula între FURNIZOR şi BENEFICIAR pe principiul
schimbului.
6.1.2. Recipienţii de 19 litri sunt returnabili. Fiecare livrare se va efectua cu recipienţi la schimb. În cazul în care BENEFICIARUL
a lansat o comandă privind livarea de apă TALEA, dar nu dispune – în vederea restituirii - de un număr egal de recipienţi cu cel
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comandat, el poate opta pentru plata unei garanţii suplimentare - aferentă recipienţilor comandaţi şi pentru care nu are să dea
recipienţi la schimb, la preţul indicat în contract.
6.1.3. La efectuarea comenzii de livrare a apei TALEA, BENEFICIARUL are obligaţia de a înştiinţa FURNIZORUL cu privire la
numărul de recipienţi pe care îi va preda la schimb.
6.1.4. BENEFICIARUL se obligă să depoziteze recipienţii de 19 litri în spaţii curate, să-i returneze curaţi şi prevăzuţi cu dopulsigiliu, iar la primirea mărfii să efectueze recepţia cantitativă şi calitativă a acesteia.
6.1.5. BENEFICIARUL se obligă să restituie, la fiecare nouă livrare, recipienţii livraţi anterior. Nu se acceptă la restituire recipienţi
murdari, impregnați cu mirosuri specifice, degradaţi, deterioraţi sau atipici.
6.1.6. La sfarsitul perioadei de valabilitate a contractului, BENEFICIARUL va înapoia în bune condiţii estetice recipienţii de 19 litri
pentru care solicită restituirea garanţiei. FURNIZORUL nu este obligat la restituirea garanţiei în situaţia în care BENEFICIARUL
nu respectă prevederile de la art. 6.1.4 și 6.1.5.
6.1.7. Pentru recipienții de 19 litri pentru care nu a fost achitată garanția prevăzută la art. 3, lit. f) și care nu sunt restituiți
FURNIZORULUI în termen de cel mult 5 zile de la solicitarea acestuia, cu respectarea prevederilor art. 6.1.5, BENEFICIARUL va
achita despăgubiri în valoare de 50 RON plus TVA pentru fiecare recipient. Prezenta clauză constituie titlu executoriu și va fi
pusă în executare fără intervenția vreunei instanțe judecătorești.
6.2. GARANȚIA DOZATOARELOR DE APĂ.
6.2.1. Pentru dozatoarele de apă, BENEFICIARUL achită o garanţie conform art.1, lit B și art.3.1 lit (b). Garanţia pentru
dozatoare se achită o singură dată, respectiv la livrarea produselor către BENEFICIAR.
6.2.2. La sfarsitul perioadei de valabilitate a contractului, BENEFICIARUL va înapoia în bune condiţii tehnice și estetice
dozatoarele de apă pentru care solicită restituirea garanţiei. FURNIZORUL nu este obligat la restituirea garanţiei în situaţia în
care BENEFICIARUL restituie dozatoare cu defecțiuni tehnice, descompletate, murdare, zgâriate, etc.
7. LIVRAREA
7.1. FURNIZORUL va instala dozatoarele de apă în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract,
conform locațiilor specificate de BENEFICIAR în anexa 1.
7.2. Prin semnarea documentelor de livare, BENEFICIARUL confirmă primirea bunurilor în perfectă stare de prezentare și
funcţionare, fără a avea obiecţii cu privire la caracteristicile acestora, precum şi faptul că a primit şi şi-a însuşit instrucţiunile de
operare.
7.3. FURNIZORUL va efectua igienizările dozatoarelor de apă la cererea BENEFICIARULUI. În cazul în care BENEFICIARUL a
optat la data semnării contractului pentru asigurarea serviciului de igienizare, acesta va fi asigurat de FURNIZOR, conform art.1,
lit.E). Dacă BENEFICIARUL nu solicită cel puțin odată la 6 luni, sau nu permite efectuarea igienizărilor așa cum a fost stabilit de
comun acord, FURNIZORUL este exonerat de orice răspundere privind buna funcționare a dozatoarelor de apă și/sau calitatea
apei livrate.
7.4. FURNIZORUL garantează parametrii de calitate ai apei de izvor TALEA până în momentul îndepărtării sigiliului protector de
pe recipienții de 19 litri și cu respectarea de către BENEFICIAR a următoarelor condiții:
- Păstrarea recipienților de apă în bune condiții, în locuri curate și ferite de căldură și soare;
- Efectuarea igienizării dozatoarelor de apă utilizate de BENEFICIAR prin serviciul de specialitate oferit de FURNIZOR,
la intervale succesive de cel mult 6 luni.
7.5. Orice prelevare a probelor de apă, efectuată la inițiativa BENEFICIARULUI, se va efectua numai în prezența obligatorie a
unui laborant al FURNIZORULUI. Încălcarea acestei prevederi exprese înlătură orice răspundere a FURNIZORULUI.
7.6. Livrările pentru produsele și/sau serviciile oferite de FURNIZOR se vor efectua numai în baza comenzilor efectuate de
BENEFICIAR și confirmate de FURNIZOR, cu cel puțin 48 ore anterior datei solicitate pentru livrare.
7.7.BENEFICIARUL se obligă să dimensioneze comanda de apă în funcție de recipientele de 19L goale disponibile, dar nu mai
puțin de 3 recipienți pentru fiecare comandă efectuată. FURNIZORUL va livra doar un număr de recipienți egal cu cele goale date
la schimb. În cazul în care nu se îndeplinește această condiție, BENEFICIARUL are la dispoziție opțiunile prezentate la art. 6.1.2.
7.8. Dacă BENEFICIARUL refuză nejustificat livrarea produselor pentru care a efectuat comanda, prezentul contract încetează
de drept în aceeași zi.
7.9. Riscul asupra mărfurilor se transmite de la FURNIZOR la BENEFICIAR de la data livrării acestora.
8. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
8.1. BENEFICIARUL nu va putea cesiona drepturile și obligațiile rezultând din prezentul contract, decât cu acordul prealabil, în
scris, al Furnizorului..
8.2. BENEFICIARUL unui contract de livrare conform art.1, lit C, are obligația să achiziţioneze lunar, pe baza comenzii către
FURNIZOR, cel mai târziu până la ultima zi lucrătoare din fiecare lună, o cantitate de apă de izvor TALEA reprezentând minim
echivalentul a ............... recipienţi de 19 litri, la preţul stabilit pentru fiecare recipient conform art.3, lit. (c).
Cantitatea totală de apă TALEA ce trebuie achiziționată de BENEFICIAR pe perioada prevăzută la art. 2 este de minim
............... recipienți 19 litri.
8.3. În cazul în care BENEFICIARUL nu își respectă obligațiile lunare prevăzute la art. 8.2, alin. 1, timp de 30 de zile succesiv,
FURNIZORUL poate rezilia unilateral prezentul contract , potrivit prevederilor art. 1552 Cod civil, debitorul aflându-se de drept în
întârziere.
8.4. În cazul rezilierii contractului conform prevederilor art. 8.3, sau art.11.3, sau ca urmare a nerespectării obligațiilor ce îi revin
prin prezentul contract, BENEFICIARUL va plăti FURNIZORULUI despăgubiri calculate astfel:
- 50 lei pentru fiecare lună rămasă până la încetarea contractului, calculat de la data rezilierii acestuia.
8.5. Pentru fiecare zi de întârziere a despăgubirilor stabilite conform art. 8.3, BENEFICIARUL se obligă să achite penalități de
întârziere în cuantum de 0,15%/zi, începând cu data primirii notificării obligației de plată a acestora.
9. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI.
9.1. FURNIZORUL are obligația de a livra produsul pe bază de comandă, în limita stabilită conform contractului și exclusiv la
adresa de livrare menționată în anexa nr. 1.
9.2. FURNIZORUL își rezervă dreptul de a modifica prețurile indicate în prezentul contract, printr-o notificare adresată clientului.
Emiterea de comenzi de către BENEFICIAR constituie aprobarea continuării contractului în noile condiții.
9.3. FURNIZORUL se obligă să asigure gratuit și în cel mai scurt timp posibil remedierea defecțiunilor apărute în funcționarea
dozatoarelor puse la dispoziția BENEFICIARULUI, pe o perioadă de 12 luni de la data livrării. Orice defecțiuni reclamate după
acest interval de timp se vor remedia contra cost.
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10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI.
10.1. Prezentul contract poate înceta numai după împlinirea termenului prevăzut la art.2.
10.2. În cazul contractelor încheiate conform prevederilor art.1, lit C, contractul poate înceta anterior termenului prevăzut la art.2,
cu condiția ca BENEFICIARUL să fi achiziționat cantitatea minimă de apă menționată în art.8.2.
10.3.Încetarea contractului intervine și în situația neexecutării obligațiilor contractuale, precum și a celei menționate la art.12.2
alin.(b).
10.4. Prezentul contract poate înceta cu acordul părților.
10.5. Încetarea contractului nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.
11. CLAUZA PENALĂ, REZILIEREA.
11.1. Partea îndreptățită poate declara unilateral rezilierea contractului, in conformitate cu art. 1550,1552 Cod civil. Dreptul la
reziliere exista chiar daca neexecutarea este de mica insemnatate, insa are caracter repetat.
11.2. Părțile convin că rezilierea contractului poate avea loc prin notificare scrisă, expediată cu confirmare de primire la
domiciliul/sediul celeilalte părți, astfel cum este prevăzut în prezentul contract. Prin notificare se va acorda pentru executarea
obligațiilor un termen de 15 zile, termen pe care părțile îl consideră a fi rezonabil
11.3. Dacă solicitantul rezilierii este BENEFICIARUL, acesta nu va fi scutit de plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data rezilierii, precum și a sumelor datorate la zi și a penalităților aferente până la momentul efectuării plății. În
acestă situație, BENEFICIARUL se obligă la plata penalităților determinate conform art. 8.4.
12. FORȚA MAJORĂ.
12.1.Forța majoră exonerează părțile de răspundere în condițiile legii, cu cerința notificării scrise în termen de 5 zile de la apariția
cazului de forță majoră.
12.2. (a) Prin forță majoră se înțelege orice situație produsă independent de voința sau controlul părților, de natura războiului,
inundațiilor, cutremurelor sau altor asemenea evenimente (enumerarea fiind enunțiativă și nu limitativă).
(b) Dacă forța majoră durează mai mult de 30 zile, fiecare parte are dreptul de a cere rezilierea contractului sau
renegocierea condițiilor contractuale și, totodată, părțile nu-și pot cere daune, penalități sau orice alte compensații pentru
prejudiciile suferite, raportat la perioada acționării cauzelor de forță majoră.
12. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII.
13.1.Părțile convin ca neînțelegerile survenite în executarea prezentului contract să fie rezolvate pe cale amiabilă.
13.2.În situația existenței unor debite devenite scadente, debitorul va fi obligat să achite orice cheltuială a FURNIZORULUI
pricinuită în legătură cu recuperarea debitului.
13.3.În situația în care litigiul apărut nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanței competente de la sediul
FURNIZORULUI. Partea care va cădea în pretenții va achita cheltuielile judiciare, de exemplu dar fără a se limita la: onorarii
avocați, onorarii terțe persoane juridice specializate în recuperare de debite, onorarii executori judecătorești, taxe de timbru, etc.
14.4.Prezentul contract constituie înțelegerea integrală a părților cu privire la obiectul său, înlocuind orice înțelegere anterioară,
fie verbală fie scrisă, încheiată între părți.
14.5.Părțile înțeleg să trateze prezentul contract ca fiind unul confidențial. În această situație părțile semnatare nu vor dezvălui
date privind conținutul prezentului contract și nu vor face publice datele din contract, neefectuând afirmații tendențioase
referitoare la relația comercială. Informațiile nu pot fi furnizate decât dacă acestea sunt cerute de către autorități pe cale oficială
sau legea o dispune imperativ.
14.6.Anulabilitatea sau ineficacitatea unei clauze a contractului nu influențează validitatea întregului contract sau a celorlalte
clauze. În cazul în care unele prevederi ale acestui contract sunt nule sau inefective, părțile contractante se obligă să le
înlocuiască prin clauze ce corespund intereselor economice ale ambelor părți, în conformitate cu sensul și scopul acestui
contract.

Acest contract a fost încheiat la data de ........................................în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte,
având aceeaşi valabilitate juridică.

FURNIZOR,
SC APA TALEA SRL

BENEFICIAR,

...................................................................
(semnătura și ștampila)

...................................................................
(DENUMIRE/NUME, semnătura și ștampila)

(prin reprezentant)
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Anexa 1
la contractul de prestări servicii nr...........din data de............................
Date identificare
ale bunurilor ce fac obiectul contractului
Denumire

Cantitatea
(buc.)

Date de identificare
(model, serie,culoare,etc.)

Prin semnarea prezentei, BENEFICIARUL confirmă primirea bunurilor în perfectă stare
de funcţionare, fără a avea obiecţii cu privire la caracteristicile acestora, precum şi faptul că a
primit şi şi-a însuşit instrucţiunile de operare.


Adresa la care BENEFICIARUL solicită efectuarea livrărilor lunare, cu date de contact:

Localitatea
Strada, nr.
Bloc
Scara
Etaj
Apartament
Persoana de contact
Telefon fix
Telefon mobil
Fax
email
Orice modificare a datelor de identificare a BENEFICIARULUI sau a adresei indicate
pentru livrare va trebui notificată FURNIZORULUI.

Date contact FURNIZOR în vederea efectuării comenzilor:
Tel: 07 31-039.155; 0728-872.988; 0372-712.180
Fax:
e-mail: apatalea@gmail.com; comenzi@apa-talea.ro

BENEFICIAR, (reprezentant legal)

FURNIZOR,
SC APA TALEA SRL

...........................................................
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