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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
NR.S 2 £  V r  din¿H  itâ  ! & ZQ.2-

încheiat între:

LA FÂNTÂNA S.R.L.., cu sediul în Bucureşti, str. Gării Obor, nr. 8C, sector 2, cod unic de înregistrare 35534516, 
atribut fiscal RO, înregistrată la ORCMB sub nr. J40/1198/2016, cont bancar nr. R024TREZ7005069XXX011858, 
deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, legal reprezentată prin dl. V M M flB p P în  calitate de Administrator, 
denumită în continuare FURNIZOR,

Şi

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6 cu sediul în Bucureşti, Şoseaua 
Orhideelor, nr 2d. sect./jud. 6, atribut fiscal 17314075 , cont bancar nr. R073TREZ70621G430900XXXX, deschis 
la Trezoreria Sector 6, legal reprezentata prin Dl. calitate de Director General, denumit în continuare
BENEFICIAR.

Art 1. DEFINIŢII. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. DEFINIŢII: __________________________

NR TERMEN DEFINIŢIE
1 Contract clauzele prevăzute în prezentul Contract, Anexele la Contract precum si Condiţiile comerciale 

generale ale Furnizorului care pot fi accesate pe site-ul www.lafantana.ro.
2 Client persoana fizică, persoană fizică autorizată persoana juridică sau instituţie publica care a 

încheiat un Contract cu SC La Fântâna S.R.L. şi care beneficiază de serviciile acesteia. Clientul 
poate purta denumirea de BENEFICIAR, CUMPĂRĂTOR.

3 Produs oricare dintre următoarele bunuri furnizate Beneficiarului: apă îmbuteliată sub marca La 
Fântâna precum şi orice alte produse complementare (ex:pahare de unică folosinţă)

4 Bidon ambalaj de policarbonat cu capacitate de 19 litri în care este îmbuteliată apa sub marca La 
Fântâna.

5 Doze bidoane cu Produsul apa marca La Fântâna
6 Water-cooler Echipament de încălzire şi răcire necesar consumului de Produs ambalat în bidon
7 Pachet 

servicii apă 
marca LA 
FÂNTÂNA

totalitatea serviciilor asigurate de Furnizor, cuprinzând: furnizarea Produsului, apă marca LA 
FÂNTÂNA, lasarea in custodie a water-coolerelor necesare consumului dc Produs, vanzarea 
numărului de doze prevăzut in contract, igienizarea tuturor water-coolerelor, transportul, 
instalarea, Service-ul water-coolerelor.

8 Comanda solicitarea fermă a Beneficiarului pentru executarea livrării de Produs. Aceasta se realizează 
la numărul unic de tel 021.2007.200, prin contul clientului accesibil prin intermediul 
www.lafantana.ro sau la comenzi@llafantana.ro

9 Consum 0 
(zero)=

lipsa comenzilor de produs din partea Beneficiarului sau ratarea livrării din culpa 
Beneficiarului.

9 Consum
suplimentar

orice comandă lunară emisă de Beneficiar după epuizarea cantităţii prevăzute în Contract.

10 Service Repararea şi menţinerea echipamentelor/aparatelor în stare de funcţionare pe parcursul 
derulării Contractului

11 Revizie
anuala

Verificarea echipamentelor Water-cooler si menţinerea acestora si a componentelor sale în 
stare de funcţionare pe parcursul derulării Contractului.

1.2. OBIECTUL CONTRACTULUI
în condiţiile şi termenii stabiliţi prin prezentul contract, FURNIZORUL se angajează să furnizeze în favoarea 
BENEFICIARULUI, “pachet servicii La Fântâna — custodie dozatoare şi custodie doze”. Acesta este definit 
după cum urmează: [DIRECŢIACiîNERALÂ DE POLITIC LOCALĂ {

S677->>' E&L TE UI_. I

http://www.lafantana.ro
http://www.lafantana.ro
mailto:comenzi@llafantana.ro


vine la tine
a) furnizarea Produsului, apă marca LA FÂNTÂNA, produsă şi ambalată de FURNIZOR în bidoane de 19 litri, la 

comanda expresă a Beneficiarului, conform preţului specificat in anexa A.l sau după caz si de la nr. A.2.1 si 
A.2.2 ale aceluiaşi tabel;

b) lăsarea în custodie a unui număr de doze prevăzut in Anexa A, punct A4 in vederea efectuării schimbului plin pe 
gol specificat în anexa A;

c) lasarea in custodie a unui număr de water-coolere marca_____________ tipul__________ necesar consumului
de Produs specificat în Anexa A la pct.3.

d) igienizarea tuturor Water-coolerelor Standard instalate o dată la 4 luni, în funcţie de tipul de water-cooler 
Standard instalat;

e) transportul şi instalarea water-coolerelor ;
f) service pe întreaga durată Contractuală; s  * ■** r -t* ’

Art 2. PREŢURI AFERENTE PACHETULUI
2.1 Preturile contractului sunt specificate in Anexa A după cum urmeaza:
a) produsul este achiziţionat conform valorilor de la nr. A. 1., A.2.1. si/sau A.2.2. din tabel.

b) Preţul maxim convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către beneficiar, este de
6.000 lei fără TVA, la care se adaugă 540 lei TVA, reprezentând contravaloarea furnizării apei plate, în 
recipiente sigilate de 19 litri la preţul de 1*5.00 lei faraTVA/bidon, la care se adaugă 1,35 lei TVA/bidon, 
pentru perioada 01.05.2022-31.12.2022.

3 DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata iniţială a contractului: începând cu data 01.05.2022 şi până ia 31.12.2022. La expirarea acesteia,
durata contractuală se va putea prelungi prin act adiţonal pe o durata de maxim 4 luni, semnat de ambele părţi,
în limita fondurilor bugetare alocate.

4 MODALITĂŢI DE PLATĂ ŞI PENALITĂŢI
4.1 Achitarea contravalorii obligaţiilor de plată se vor efectua în maxim 30 zile de la data acceptării la plată a 

facturii, în contul bancar menţionat pe facturile emise de Furnizor.
4.2 în cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzule 

la clauza 4.1, atunci furnizorul poate percepe ca penalităţi de întârziere, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,1 % pe zi de întârziere, calculată la valoarea rămasă de achitat din facturile acceptate la 
plată. Totalul penalităţilor de întârziere în decontare nu poate depăşi suma asupra căreia sunt calculate.

4.3 Reclamaţia nu îl exonerează pe Beneficiar de la plata facturii contestate. Cu toate acestea, în cazul în care 
reclamaţia se dovedeşte întemeiată şi în cazul în care FURNIZORUL trebuie să restituie Beneficiarului 
anumite sume incluse într-o factură contestată, aceste sume în RON se vor compensa cu sume care ar trebui 
datorate conform facturii ulterioare soluţionării reclamaţiei.

4.4 în cazul în care Beneficiarul va înregistra sume restante, acesta declară că este de acord ca imputaţia plăţii 
să se facă cu prioritate asupra penalităţilor, a debitelor mai vechi şi apoi asupra obligaţiei a cărei scadenţă s- 
a împlinit mai recent.

4.5 Dacă FURNIZORUL nu-şi va îndeplini la termen obligaţiile Contractuale, acesta poate, la cererea 
BENEFICIARULUI, să achite penalităţi de 0,1%/zi întârziere calculate de la data scadentă din 
contravaloarea comenzilor solicitate de Beneficiar şi neexecutate de către FURNIZOR.

5 TRANSMITEREA FACTURILOR PE E-MAIL
5.1 Toate facturile emise de Furnizor vor fi transmise către Beneficiar prin mijloace electronice, în format PDF, 

având aplicată ştampila Furnizorului şi fiind conforme cu cerinţele prevăzute în Codul Fiscal referitoare la 
conţinutul legal, autenticitatea originii, integritatea conţinutului şi lizibilitatea facturilor.

5.2 Beneficiarul acceptă în mod expres transmiterea facturilor în una dintre următoarele modalităţi:
la următoarea sa adresa de e-mail: achizitii@politia6.ro de la următoarea adresă a Furnizorului: 

factura e@lafantana.ro.
- în format fizic, pe hârtie, la adresa:____________________________________
5.3 Beneficiarul declară că orice modificare a adresei de e-mail va fi comunicată în scris Furnizorului cu cel 

puţin 10 de zile înainte de schimbarea efectivă, prin orice mijloace care asigură confirmarea de primire din 
partea Furnizorului.
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5.4 Furnizorul are obligaţia de a emite facturile pentru livrările efectuate şi a le transmite beneficiarului 

la adresa de e-mail achizitii@politia6.ro , împreună cu documentele justificative (avize de 
însoţire/comenzi),

6 ACCEPTAREA FACTURILOR
6.1 Data primirii facturilor de către Beneficiar pe adresa sa de e-mail va fi considerată data la care facturile au 

fost efectiv trimise de către Furnizor, Beneficiarul fiind singurul responsabil de menţinerea valabilităţii 
adresei de e-mail şi a spaţiului care să permită primirea facturilor.

6.2 Se consideră a fi acceptate de Beneficiar facturile trimise de Furnizor care nu sunt refuzate la plată prin 
notificare scrisă transmisă prin mijloace care asigură confirmarea de primire, în termen de 7 zile 
calendaristice de la emiterea facturii. Prin urmare, nicio aprobare suplimentară nu va mai fi necesară pentru 
facturile trimise de Furnizor.

6.3 Reclamaţia nu îl exonerează pe Beneficiar de la plata facturii contestate. Cu toate acestea, în cazul în care 
reclamaţia se dovedeşte întemeiată şi în cazul în care FURNIZORUL trebuie să restituie Beneficiarului 
anumite sume incluse într-o factură contestată, aceste sume în RON se vor compensa cu sume care ar trebui 
datorate conform facturii ulterioare soluţionării reclamaţiei.

6.4 Părţile confirmă că deţin mijloacele tehnice pentru emiterea şi primirea facturilor în format electronic şi că 
au capacitatea de a asigura autenticitatea originii, integritatea conţinutului şi lizibilitatea facturii, în condiţiile 
prevăzute de Codul Fiscal.

7 LIVRAREA
7.1 FURNIZORUL va instala water-coolerele în termen de 5 zile de la data semnării prezentului contract, 

conform locaţiilor specificate de către BENEFICIAR în Anexa B.
7.2 La livrarea Produselor, Beneficiarul are obligaţia de a confirma primirea acestora, fie prin semnarea avizului 

de însoţire a mărfii, fie prin transmiterea codului PiN reprezentantului La Fantana.
7.3 FURNIZORUL se obligă să livreze Produsul conform Declaraţiei de conformitate. Ulterior desigilării 

Produselor de către BENEFICIAR, FURNIZORUL nu poate garanta calitatea Produsului în eventualitatea 
intervenţiei defavorabile a unor factori externi sau în cazul folosirii neconforme Instrucţiunilor de utilizare, 
de exemplu, dar fără a ne limita la: expunerea Produselor la razele soarelui, neconsumarea Produsului în 
termen de 3 săptămâni de la desigilare, depozitarea Produsului în condiţii neigienice, neigienizarea mâinilor 
înainte de desigilarea dozelor, etc.

7.4 Livrarea Produsului se va efectua în termen de maxim 2 zile lucratoare, numai în baza comenzilor 
telefonice transmise de către BENEFICIAR la numărul 021/ 2007.200 sau comenzi@lafantana.ro.

7.5 Cantitatea de apa consumata in perioada contractului nu poate depăşi numărul total de 400 de bidoane 
x 19 litri, pentru perioada 01.05.2022-31.12.2022..

7.6 Documente asociate livrărilor: FURNIZORUL va emite lunar factura fiscală, iar livrările de Produs se vor 
efectua în baza facturii aferente comenzii. La primirea mărfii, BENEFICIARUL are obligaţia de a semna 
factura precum şi avizul de însoţire a mărfii. Semnarea acestora, cu sau fără aplicarea ştampilei, are valoare 
de acceptare a mărfii şi de însuşire a obligaţiei de plată, la termenele înscrise pe factură, precum şi acceptarea 
penalităţilor aferente în cazul întârzierii efectuării plăţilor. Riscul asupra mărfurilor se transmite de la furnizor 
la beneficiar de la data livrării acestora.

7.7 Recepţia bunurilor se face la primirea ei de către BENEFICIAR. Orice reclamaţie cantitativă sau calitativă
trebuie făcută pe loc prin specificarea acesteia pe documentele de livrare. Luarea produselor în primire de 
către BENEFICIAR reprezintă acceptarea mărfii d.p.d.v. al condiţiilor privind cantitatea, calitatea şi 
sortimentele solicitate. i

8 OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
8.1 BENEFICIARUL nu va putea cesiona drepturile şi obligaţiile rezultând din prezentul Contract.
8.2 BENEFICIARUL se obligă să achite preţul către furnizor, în termen de 30 de zile de la data acceptării la 

plată a facturii.
8.3 BENEFICIARUL are obligaţia de a întrebuinţa toate bunurile lăsate în folosinţa sa ca un bun proprietar, 

conform destinaţiei acestora. Dacă bunurile sunt deteriorate din culpa exclusivă a BENEFICIARULUI, 
acesta va suporta integral costurile reparaţiilor ce vor fi facturate de către FURNIZOR.

8.4 BENEFICIARUL este obligat să anunţe imediat FURNIZORUL la numărul de telefon 021.2007.200, orice 
deteriorare survenită asupra water-coolerului şi să nu intervină în nici un fel în vederea remedierii deteriorării.
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Water-coolerul va fi deconectat imediat de la sursa de energie electrică până la sosirea personalului calificat 
al FURNIZORULUI pentru service. încălcarea prevederilor de mai sus exonerează FURNIZORUL de orice 
răspundere, b e n e f ic ia r u l  este obligat sa întrerupă alimentarea cu energie electrică a aparatelor, în cazul 
părăsirii locului de instalare, pe o perioada mai mare de 24 de ore.

8.5 FURNIZORUL este exonerat de orice răspundere în cazul oricăror incidente survenite BENEFICIARULUI, 
ca urmare a manevrării şi/sau utilizării necorespunzătoare a aparatelor, ce contravine instructajului de 
utilizare efectuat la instalarea water-coolerului sau a Instrucţiunilor Generale de utilizare a water-coolerul ui.

8.6 BENEFICIARUL nu va permite folosirea water-coolerului de către minorii sub 12 ani, persoane fără 
discernământ, persoane cu dizabilităţi fizice grave, etc. încălcarea prevederilor de mai sus exonerează 
FURNIZORUL de orice răspundere.

9 OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI. LIMITAREA RĂSPUNDERII
9.1 FURNIZORUL are obligaţia de a asigura furnizarea Produsului, pe baza comenzii BENEFICIARULUI, aşa 

cum este specificat în prezentul Contract.
9.2 FURNIZORUL nu poate fi ţinut să răspundă în nici un fel în cazul contaminării apei cu microorganisme 

(bacterii), paraziţi sau orice substanţe dăunătoare rezultate din orice factori externi, inclusiv din folosirea 
neconformă a Instrucţiunilor de utilizare, de exemplu, dar fără a ne limita la: expunerea Produselor la razele 
soarelui, neconsumarea Produsului în termen de 3 săptămâni de la desigilare, depozitarea Produsului în 
condiţii neigienice, neigienizarea mâinilor înainte de desigilarea dozelor, etc.

9.3 FURNIZORUL se obligă să remedieze în cel mai scurt timp cu putinţă eventualele defecţiuni intervenite în 
funcţionarea water-coolerelor, ca urmare a situaţiilor intervenite conform art. 8.4.

9.4 Clauzele prezentului Contract se vor completa sau modifica în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor 
Generale de utilizare a watercoolerului si ale Condiţiilor Generale Comerciale ale LA FÂNTÂNA. Acestea 
sunt disponibile permanent pe site-ul www.lafantana.ro si vor avea prioritate în caz de neconcordanţă cu 
prevederile prezentului Contract.

10 RETURNAREA ECHIPAMENTELOR PROPRIETATEA FURNIZORULUI. FACTURAREA
CONTRAVALORII ACESTORA
10.1 FURNIZORUL îşi păstrează permanent proprietatea asupra water-coolerelor şi oricăror altor bunuri 

pe care le-a transferat Beneficiarului, cu caracter temporar, pentru executarea prezentului Contract.
10.2 In caz de încetare a Contractului din orice motiv (neplata facturilor scadente, neatingerea pragului 

de consum menţionat în contracte, etc), Furnizorul îşi rezervă dreptul de a trimite Beneficiarului la adresa sa 
de email o notificare pentru ridicarea oricăror aparate/echipamente proprietatea Furnizorului. Notificarea va 
menţiona data la care Furnizorul îşi rezervă dreptul de a ridica aparatele de la locaţia de instalare a 
Beneficiarului.

10.3 Dacă din orice motiv predarea aparatelor/echipamentelor nu are loc la termenul programat, acţiunea 
de retragere a aparatelor/echipamentelor precum şi orice reprogramare, conform celor de mai sus, va fi 
repetată o singură dată.

10.4 Daca în urma celor 2 acţiuni de preluare a aparatelor/echipamentelor acestea nu ajung în posesia 
Furnizorului, din motive independente de voinţa Furnizorului, Beneficiarul se obligă să returneze 
aparatele/echipamentele în termen de 3 zile lucratoare de la ultima acţiune de retragere, la unul din punctele 
de lucru ale Furnizorului, în timpul programului de lucru 9.00 -17.00.

10.5 Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la ultima acţiune de retragere a Furnizorului Beneficiarul nu 
returnează aparatele/echipamentele, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a factura contravaloarea de despăgubire 
a aparatelor/echipamentelor specificată în contracte şi/sau procese-verbale de instalare a aparatelor. Factura 
reprezentând contravaloarea de despăgubire a aparatelor/echipamentelor va fi trimisă Beneficiarului pe email 
la adresa menţionată de Beneficiar conform art. 5.

10.6 împiedicarea FURNIZORULUI, indiferent de situaţie de către Beneficiar, de a reintra in posesia 
water-coolerelor , şi/sau a oricăror altor bunuri pe care le-a primit, ca urmare a încetării, indiferent de motiv, 
a prezentului Contract, constituie abuz de încredere şi se pedepseşte în consecinţă. într-o asemenea situaţie, 
Beneficiarul va achita cu titlu de despăgubiri contravaloarea lor conform preţurilor din Anexa A.

11 UTILIZARE ECHIPAMENTE
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11.1 Având în vedere că pe toată durata Contractului BENEFICIARUL întrebuinţează water-coolerele 

primite in custodie, acesta va util iza în mod responsabil aparatele, iar pentru menţinerea acestora la parametrii 
standard de utilizare, le va alimenta cu Produsul apa marca La Fântâna.

11.2 în cazul încălcării clauzei de mai sus, FURNIZORUL este exonerat de orice răspundere privind 
calitatea oricăror produse sau servicii furnizate prin prezentul Contract, iar BENEFICIARUL înţelege şi 
acceptă iară rezerve faptul că alimentarea cu alte produse, nefurnizate sub prezentul Contract, va conduce la 
funcţionarea aparatelor la parametrii negarantaţi de FURNIZOR. O astfel de utilizare conduce automat la 
deteriorarea aparatelor, precum şi la pierderea oricăror tipuri de garanţii oferite prin prezentul Contract, 
precum si posibilitatea FURNIZORULUI de a solicita rezilierea Contractului.
11.3 Pentru verificarea respectării prezentului capitol, FURNIZORUL îşi rezervă dreptul de a preleva probe 
de apă din echipamente şi din doză în prezenţa unui reprezentant al Beneficiarului, încheindu-se astfel 
un Proces Verbal de Prelevare Probe. Procesul verbal va fi semnat în mod obligatoriu de ambele părţi.
Intr-o asemenea situaţie, BENEFICIARUL va despăgubi Furnizorul cu suma de 1710 Lei, sumă ce 

reprezintă cheltuieli privind aducerea aparatului în stare de funcţionare optimă, in cazul in care se constata 
ca aparatul nu a fost utilizat corespunzător, respectiv nu a fost alimentat cu apa marca La Fantana.

11.4 Acestor probe Ii se vor efectua analize confonn legislaţiei în vigoare în vederea verificării componenţei 
fizico-chimice specifice Produsului ” apă marca La Fântâna” şi, în cazul constatării că apa din dozator/ doză 
nu corespunde caracteristicilor de componenţă fizico- chimice mai sus menţionate, devin incidente clauzele 
Contractuale privind plata de despăgubiri. în asemenea caz, BENEFICIARUL este obligat şi la suportarea 
cheltuielilor ocazionate cu efectuarea analizelor.

11.5 De asemenea, orice prelevare a probelor de apă, efectuată la iniţiativa BENEFICIARULUI, se va efectua 
numai în prezenţa obligatorie a unui reprezentant a încheindu-se astfel un Proces verbal de Prelevare Probe. 
Procesul verbal va fi semnat în mod obligatoriu de către ambele părţi. încălcarea acestor prevederi exprese 
înlătură orice răspundere a Furnizorului.

11.6 în cazul solicitării de prelevare de probe, BENEFICIARUL nu are dreptul de a modifica locul de amplasare 
a water-coolerului până la sosirea reprezentantului Furnizorului, fiindu-i intrezisă şi schimbarea bidonului 
aflat pe dispozitiv sau sursa de alimentare.

12 ÎNCETAREA CONTRACTULUI
12.1 Prezentul Contract poate înceta numai la împlinirea termenului obligatoriu pentru care a fost încheiat, cu 

respectarea art.3.1.
12.2 Oricare dintre părţi poate denunţa Contractul în mod unilateral numai după expirarea perioadei Contractuale 

obligatorii, cu condiţia notificării celeilalte părţi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe 
adresa prevăzută în preambulul prezentului Contract, cu 30 de zile înainte de a se considera prezentul 
Contract încetat.

12.3 Dacă BENEFICIARUL nu-şi execută obligaţiile de plată timp de 60 de zile consecutiv calculate de la data 
acceptării la plata a facturilor, prezentul Contract poate fi reziliat de către FURNIZOR, tară notificare 
prealabilă şi fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti, prezenta clauză constituind pact comisoriu. 
BENEFICIARUL va fi considerat de drept în întârziere prin simplul fapt al neexecutării obligaţiilor.

12.4 Dacă FURNIZORUL nu-şi executa, cu rea credinţă, obligaţiile timp de 60 de zile consecutiv calculate de 
la data comenzii date de BENEFICIAR, deşi acesta şi-a executat propriile sale obligaţii de plată, prezentul 
Contract poate fi reziliat de către acesta din urmă, fără notificare prealabilă şi fără intervenţia vreunei instanţe 
judecătoreşti, prezenta clauză constituind pact comisoriu. FURNIZORUL va fi considerat de drept în 
întârziere prin simplul fapt al neexecutării obligaţiilor.

12.5încetarea Contractului nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
12.6 încetarea contactului poate interveni şi în cazuri de fraudă sau furnizarea de către BENEFICIAR de date 

eronate ori documente expirate.

13 FORŢA MAJORĂ
13.1 Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în condiţiile legii cu cerinţa notificării scrise în termen de 5 

zile de la apariţia cazului de forţă majoră şi confirmat prin certificatul emis de Camera de Comerţ şi Industrie 
a României.

13.2 Prin forţă majoră se înţelege orice situaţie produsă independent de voinţa sau controlul părţilor, de
natura războiului, inundaţiilor, cutremurelor sau a altor asemenea evenimente (enumerarea fiind enunţiativă şi
nu limitativă).
13.3 Dacă forţa majoră durează mai mult de 3 luni, fiecare parte are dreptul de a cere rezilierea
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Contractului sau renegocierea condiţiilor Contractuale şi totodată părţile nu-şi pot cere daune, penalităţi sau orice 
alte compensaţii pentru prejudiciile suferite raportat la perioada acţionării cauzelor de forţă majoră.

14.1 în situaţia în care litigiul apărut nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţei 
competente de la sediul FURNIZORULUI. Partea care va cădea în pretenţii va achita toate cheltuielile judiciare, 
de exemplu dar iară a ne limita la: onorarii avocaţi, onorarii terţe persoane juridice specializate în recuperare de 
debite, onorarii executori judecătoreşti, taxe judiciare de timbre şi timbre judiciare, alte cheltuieli asemenea.

Art.15. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
15.1. Părţile se obligă ca toate datele cu caracter personal colectate şi utilizate reciproc în vederea executării 
prezentului contract vor fi prelucrate cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie 
a acestor date şi legislaţiei secundare aplicabile, exclusiv în scopul executării contractului, în cantitatea şi pe 
durata minime necesare atingerii scopului propus, astfel încât prelucrarea să asigure protecţia drepturilor 
persoanelor vizate, indiferent dacă acestea aparţin semnatarilor, persoanelor de contact, angajaţi sau colaboratori 
ai fiecăreia dintre părţi.
15.2. Părţile se obligă să informeze, să instruiască şi să se asigure că angajaţii săi, colaboratorii şi/sau alţi terţi 
subcontractanţi prin intermediul cărora execută obiectul contractului şi prelucrează date cu caracter personal în 
vederea executării prezentului contract s-au obligat să respecte legislaţia în vigoare aplicabilă, indiferent de 
categoria de date prelucrate sau de mijlocul prin care prelucrarea este executată.
15.3. Părţile se obligă să îşi actualizeze datele de contact imediat ce apar modificări în acest sens şi să şi le 
comunice reciproc, solicitând excluderea datelor care nu mai sunt de actualitate. Niciuna dintre părţi nu va fi 
ţinută răspunzătoare privind neexecutarea acestei obligaţii de către cealaltă parte.
15.4. Părţile se obligă să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea protecţiei datelor 
cu caracter personal prelucrate în orice mod, fără a se limita la drepturi predefinite de acces, prevenirea accesului 
neautorizat la date, pierderii şi/sau distrugerii acestora, transmiterea şi transportarea datelor prin metode 
corespunzătoare, asigurând întotdeauna accesibilitatea, trasabilitatea şi disponibilitatea datelor.
15.5. în conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, vă putem utiliza adresa de e-mail în scopul efectuării 
de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care La Fantana le comercializează, la 
care vă puteţi opune prin bifarea căsuţei de mai jos, sau oricând prin accesarea link-ului pus la dispoziţie în e- 
mailurile de comunicare comercială pe care le primiţi din partea La Fantana.
□ NU sunt de acord să primesc comunicări comerciale pe e-mail din partea La Fantana.

Art.16 DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
16.1. Prezentul Contract constituie înţelegerea integrală a părţilor cu privire la obiectul prezentului Contract, 
înlocuind orice înţelegere anterioară, fie verbală fie scrisă, încheiată între părţi. Orice modificare sau completare 
la conţinutul acestui Contract se vor efectua printr-un act adiţional, ce va face parte integrantă din prezentul 
Contract.
16.2. Clauzele prezentului Contract se vor completa sau modifica în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor 
Generale de utilizare a water-coolerelor” si ale Condiţiilor Generale Comerciale ale LA FANTANA. Acestea 
sunt disponibile permanent pe site-ul www.lafantana.ro si vor avea prioritate in caz de neconcordanta cu 
prevederile prezentului Contract.
16.3. Nulitatea sau ineficacitatea unei clauze a Contractului nu influenţează validitatea întregului Contract sau a 
celorlalte clauze. în cazul în care unele prevederi ale acestui Contract sunt nule sau inefective, părţile 
Contractante se obligă să le înlocuiască prin clauze ce corespund intereselor economice ale ambelor părţi, în 
conformitate cu sensul şi scopul acestui Contract.
16.4. Prin semnarea prezentului Contract, fiecare semnatar declară că este capabil să încheie acte juridice, este 
împuternicit cu puteri depline să semneze acte juridice în numele părţii pe care o reprezintă,confirmând că au 
negociat, înţeles şi acceptat în mod expres, fiecare dintre şi toate clauzele, termenii şi condiţiile Contractului, ale 
Anexelor sale, ale Condiţiilor generale comerciale, semnarea acestuia echivalând cu acceptul expres al Părţilor
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prevăzut în Art. 1203 Cod Civil, referitor la toate clauzele conţinute în prezentul Contract, in Anexele sale si 
Condiţiile generale comerciale.
16.5. în cazul în care, cele declarate nu corespund realităţii, Contractul nu va fi executat de Furnizor până la 
remedierea exactă a obligaţiior asumate, fără ca Beneficiarul să poată pretinde despăgubiri; Dacă această situaţie 
depăşeşte 30 de zile lucrătoare, Contractul încetează de plin drept.
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_____Anexa A__________________________ ____________________________________________________________
A.l.Pret Produs 191: 15 Lei A.5. Valoarea de despăgubire a water-coolerului standard: 1485
A.2. Număr water-coolcrc standard: 5 bucăţi Lei/bllC.
A.3. Număr Bidoane în custodie 30 bucăţi A.6. Preţ igienizare/aparat:___ 0____ lei
A.4. Bidon Policarbonat: Valoarea de despăgubire / buc.
- 50 Lei.

Anexa B
Nr.crt. Adrese de Livrare Completaţi datele de identificare ale adreselor
1 Locaţia 1 SOSEAUA ORHIDEELOR NR. 2D, SECTOR 6, BUCUREŞTI
2 Locaţia 2
3 Locaţia 3
4 Locaţia 4
5 Locaţia 5 V
6 Locaţia 6
7 Adresa de 

corespondenţă 
* (Se va completa dacă 
nu coincide cu cea de la 
sediul social)

Nr.crt
k

8 Adresa de trimitere a 
facturii fiscale 
* (Se va completa dacă 
nu coincide cu cea de la 
sediul social)

Nr.crt
* V

Nr.cr
t.

Nume şi prenume persoană 
de contact

Funcţia Telefon mobil Telefon fix Telefon fax

1 DUMITRU OANA CONSILIER AP 0214131662 0214131743

2 ION ESCU ADRIANA REFERENT 0214131662 0214131743

3 V1NTILĂ DANIELA REFERENT 0214131662 0214131743

4 e-mail achizitiifoÎDolitiaô.ro / c o n ta c t f 2 ) .D o li t ia 6 .r o

Prezentul Contract a fost redactat şi semnat în 2 (două) exemplare originale, unul fiind înmânat Beneficiarului.


