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1.

SCOP
Această documentaţie stabileşte regulile generale de participare la licitaţia publică din data de
03.12.2021 , ora 12.00 , privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare unor bunuri
scoase din evidenta contabila a SC GOSCOM VASLUI SA.
Scopul documentaţiei este informarea corectă a ofertanţilor privitor la:
• condiţiile de participare la licitaţie
• modul de desfăşurare al licitaţiei
• elemente de preţ
• soluţionarea litigiilor
2. DOMENIUL DE APLICARE
Instrucţiunea privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a bunurilor se aplică de
către comisia de licitaţii, pentru adjudecarea vânzării bunurilor şi pe perioada de derulare a contractului
de vânzare - cumpărare.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din functiune apartinand SC GOSCOM
VASLUI SA
- Codul de procedură civilă.
4. DETALII PROCEDURALE
4.1. Generalităţi
Ofertanţii interesaţi să participe la licitaţia publică deschisă cu strigare din data de
03.12.2021, pentru cumpărarea deşeurilor de fier vechi rezultat din casarea si scoaterea din evidenta a
unor bunuri proprietate a SC GOSCOM VASLUI SA, respectiv:
- Autoutilitara K2900 - VS 03 GHV ;
- Autostropitoare cu perie 37 GCL ;
- Masina transport gunoi MAN 18 T – VS 02 VTR ;
- Autogunoiera compactoare - VS 04 LGC ;
Greutatea estimată a bunurilor licitate este de aproximativ 23.676 kg ea urmând să fie
evaluată cu exactitate de comisia de evaluare prin cântărire în momentul vânzării către ofertantul
declarat câştigător. Cântărirea se va efectua de cumpărător, pe cheltuiala lui, în prezenţa unui
reprezentant al comisiei de evaluare.
4.1.1 Locul de depozitare a bunurilor licitate
Bunurile licitate pot fi văzute la punctele de lucru apartinand SC GOSCOM VASLUI SA, din
Vaslui, strada Alexandru cel Bun, nr. 8 Bis.
4.1.2. Locul şi termenul limită de depunere a cererii şi a documentelor pentru participarea la licitaţie.
Locul de depunere a cererii de participare la licitaţie şi a documentelor care o însoţesc este
sediul SC GOSCOM VASLUI SA, str. Donici, nr. 23, registratură, tel. 0235314070, fax 0235317316,
iar termenul limită de depunere a cererilor şi a documentelor care o însoţesc este cu cel mult 5 (cinci)
zile, inaintea datei licitatiei dar nu mai tarziu de 24 ore, inaintea licitatiei. Depunerea cu întarziere a
documentelor duce la respingerea acestora şi returnarea plicurilor fără a fi deschise.
4.2. Preţul minim de pornire al licitaţiei şi pragul de licitare.
Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 1.10 lei/kg iar pragul de strigare este de 0,10 lei/kg.
4.4 Documente necesare pentru participarea la licitaţie:
Cererea de înscriere la licitaţie (model anexat caietului de sarcini) însoţită de:
a) Dovada constituirii garanţiei de participare la licitaţie în valoare de 200 lei.
b) Copie după certificatul de înmatriculare sau alte documente care sa ateste că ofertantul are ca obiect
de activitate şi desfăşoară în mod legal activitatea de colectare şi valorificarea deşeurilor metalice
valabile la data derulării procedurii (în copie stampilată si semnată - conform cu originalul de către
ofertant).
c) Pentru persoane fizice autorizate se solicită copie dupa autorizaţia de funcţionare sau orice alt
document care să dovedească apartenenţa la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului

(în copie stampilată si semnată - conform cu originalul de către ofertant).
d)Persoanele juridice vor depune declaraţie pe proprie răspundere (model anexat caietului de sarcini) că
nu sunt în lichidare judiciară .
e) Autorizatie de mediu valabilă pentru colectare - valorificare deseuri feroase si neferoase sau orice alt
act care să dovedească legalitatea desfăşurării activităţii de colectare - valorificare deşeuri feroase şi
neferoase (în copie ştampilată şi semnată - conform cu originalul de către ofertant).
f) Ofertanţii au obligaţia de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protecţia mediului conform Legii
privind securitatea si sănătatea în munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinţe minime de securitate si
sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului modificată si completată,
Legii 211/2011 privind regimul deseurilor şi a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva
incendiilor.
Asumarea obligaţiilor specificate mai sus, va fi concretizată prin completarea Declaraţiei pe propria
răspundere - Anexa 2
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obţine informaţii privind:
- Legislaţia fiscala: www.mfinante.ro
- Legislaţia in domeniul protecţiei mediului: www.gnm.ro
- Protecţia muncii si condiţii de munca: www.inspectmun.ro
g) Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (model anexat caietului de sarcini)
Ofertanţii au obligaţia de a anexa un opis al documentelor prezentate. Toate documentele se vor
prezenta în plic închis, în afară de : cererea de înscriere la licitaţie, dovada constituirii garantiei de
participare la licitaţie, care se vor prezenta ataşate la plic. Lipsa oricărui document menţionat la punctul
4.4 vor duce la declararea ofertantului respectiv ca fiind neeligibil, daca nu il prezinta in termen de 24
ore.
ATENŢIE ! : LIPSA DOVEZILOR ACHITĂRII GARANŢIEI DE PARTICIPARE LA
LICITAŢIE VA DUCE LA RESPINGEREA OFERTELOR. În acest caz, ofertele vor fi returnate
nedeschise.
4.4.1 Garanţia de participare la licitaţie
În vederea participării la licitaţie ofertanţii sunt obligaţi să depună în contul nr.
RO25RNCB0259028451530001 deschis la BCR suc. Vaslui, garanţia de participare la licitaţie în
cuantum de 200 lei .
Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia în termen de maxim 5 zile de la data adjudecării
licitaţiei, la cererea participantului.
Garanţia depusă de ofertantul câştigător al licitaţiei se consideră avans achitat din preţul de
vânzare al bunurilor.
4.5. Desfăşurarea licitaţiei
4.5.1. La data, ora şi locul stabilit pentru desfăşurarea licitaţiei comisia va proceda la verificarea
documentelor de împuternicire a reprezentaţilor societăţilor participante.
4.5.2. Preşedintele comisiei citeşte, cu voce tare, cererile de înscriere pentru bunurile licitate iar
comisia constată dacă sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate pentru participarea la licitaţie. Se
consemnează de către secretarul comisiei, toate cererile de participare la licitaţie şi se reţin numai cele
care îndeplinesc condiţiile impuse. În cazul în care există un singur participant declarat eligibil acesta va
fi declarat câştigător la preţul de pornire al licitaţiei.
4.5.3. Licitaţia se va desfăşura pentru întreaga cantitate de bunuri cuprinse la punctul 4.1.
4.5.4. În cazul existenţei a minim doi ofertanţi declaraţi elegibili se trece la desfăşurarea propriu
zisă a licitaţiei astfel:
-Pasul 1- se trage la sorţi ordinea în care fiecare ofertant îşi prezintă oferta de preţ.
-Pasul 2- preşedintele comisiei anunţă preţul minim de pornire al licitaţiei. Acest preţ se

consideră acceptat de participanţii la licitaţie implicit prin cererea depusă de participare.
-Pasul 3- după anunţarea preţului minim de pornire preşedintele comisiei invită fiecare
participant, pe rând, în ordinea rezultată de la pasul 1, să supraliciteze pornind de la preţul minim
majorat cu cel puţin un prag de strigare. Pentru un preţ ofertat de unul din participanţi nu se mai ia în
considerare o oferta (cu acelaşi preţ) anunţată ulterior de alţi participanţi.
-Pasul 4- licitaţia se opreşte în momentul în care pentru un preţ maxim ofertat nu mai sunt
supralicitari din partea participanţilor la licitaţie iar acest preţ maxim a fost anunţat de trei ori de către
preşedintele comisiei de licitaţie.
4.5.5 Ofertanţii paricipanţi la licitaţie pot supralicita oricând pe parcursul desfăşurării
procedurii cu condiţia respectării ordinii rezultate din parcurgerea pasului 1.
4.5.6. Este declarat câştigător ofertantul care oferă preţul cel mai mare.
4.5.7. Contestaţiile se depun în termen de maxim 24 ore de la comunicarea rezultatului
procedurii iar termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 5 zile de la depunerea acesteia.
4.5.8 Contractul se încheie după expirarea termenului de contestaţie / termenului de rezolvarea
a contestaţiei .
IMPORTANT!
1. Suma constituită ca garanţie de către ofertantul declarat câştigător se transformă ca plăţi în avans
a bunurilor licitate iar ridicarea acestor bunuri se va face de către ofertantul câştigător dupa achitarea
integrala a contractului, stabilita dupa cantarirea finala a materialelor feroase supuse vanzarii.
Nu se permite ridicarea nici unei cantităţi de bunuri care nu au acoperire in avansul constituit de
ofertant.
Greutatea cuprinsă la punctul 4.1 este una estimativă toate aceste bunuri vor fi cântărite în
momentul încărcării lor în mijloacele auto, pentru a se stabili cu exactitate greutatea bunurilor
valorificate, de catre ofertantul câştigător al licitaţiei în prezenţa membrilor comisiei de evaluare a
ofertelor.
Evaluarea bunurilor vândute se face prin cântărire pe un cântar agreat de ambele părţi şi pentru
care există viză metrologică valabilă la data cântăririi. În acest sens, fiecare ofertant va prezenta Copie
după Buletinul de verificare metrologică a cântarului propus pentru cântărire, perioada de valabilitate a
acestuia trebuie să acopere perioada de desfăsurare a licitatiei cât si până la data la care se va face
livrarea deseurilor.
Toate cheltuielile pentru pregătirea, dezmembrarea, încărcarea, cântărirea şi transportul
materialelor cad în sarcina ofertantului declarat câştigător.
Caietul de sarcini al licitatiei poate fi procurat de la sediul SC GOSCOM VASLUI SA sau
descarcat de pe pagina web a societatii. Data de la care se poate intra in posesia caietului de sarcini, va fi
comunicata prin anunturile de licitatie din mass-media.
Pentru participarea la procedurile de licitaţie este obligatorie insusirea Caietului de Sarcini.
Pentru a fi calificati la licitatie, ofertantii / licitatorii trebuie să îndeplinească şi următoarele
condiţii:
a) să nu facă parte, ca membri, în comisiile de evaluare şi de licitaţie şi să nu fie nici soţ/soţie sau rude
ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv. În acest scop participanţii la licitaţie vor prezenta o Declaraţie
pe proprie răspundere (model anexat caietului de sarcini), care va fi introdusă în plic, alături de
celelalte documente aratate mai sus.
b) pentru persoanele juridice, licitatorul va trebui să aibă asupra sa o împuternicire prin care să i se dea
acceptul de a licita si semna contractul de vânzare - cumpărare pentru şi în numele firmei respective. De
asemenea trebuie sa aibă şi ştampila societăţii respective.
5.

Transferul dreptului de proprietate si transportul.
5.1. Transferul dreptului de proprietate al bunurilor supuse vanzarii se face dupa achitarea
integrala a acestora prin ordin de plata, CEC sau numerar, in baza facturii emise de catre SC
GOSCOM VASLUI SA.

5.2. Transportul bunurilor se face pe cheltuiala cumparatorului.
6. Reluarea licitatiei.
6.1. In cazul in care licitatie nu s-a prezentat niciun licitator sau daca s-a prezentat un singur
ofertant care nu a oferit cel putin pretul de pornire, vanzarea se va putea face direct catre ofertantul care
a oferit cel putin pretul de pornire de 1.10 lei/kg.
Intocmit,
Cj. Bahnariu Gabriela

OFERTANTUL
_______________
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul GOSCOM VASLUI SA
nr. _______ / __ . __ . 2021
ora:

CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICITAŢIE
Subsemnatul _________________________ în calitate de ______________________ al
__________________________ , cu sediul în ........................................., ....................... ,str.
.......................... nr ............. , bloc ....... , scara .......... , etaj .... , apart ......... , sector/judet .......................,
prin prezenta solicit înscrierea la licitaţia publică cu strigare privind vanzarea cantităţii estimative de
__________ kg de deseuri metalice.

Data completarii _ . ___ . 2021

Cu stimă,
Operator economic, (semnătura
autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea
ofertei am respectat reglementările tehnice din caietul de sarcini, inclusiv a celor referitoare la condiţiile
de muncă şi protecţia muncii, protecţia mediului conforme cu legislaţia aplicabilă prezentului contract :
Legea privind securitatea si sănătatea în munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinţe minime de
securitate si sănătate pentru locul de munca, O.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului modificata si
completata, a Legii 211/2011 privind gestionarea deseurilor şi a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea
împotriva incendiilor. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data,
Operator economic,
(semnătura şi ştampila)

Antet ofertant

antetul entităţii care depune oferta

Declaraţie pe proprie răspundere
privind solvabilitatea societatii

Subsemnatul ............................... posesor al BI/CI seria ............... nr ...................
reprezentant al .................................. , cu sediul în ................................., ...................... ,str.
........................... nr .......... , bloc ....... , scara ......... , etaj ....... , apart ......., sector/judet cunoscand
dispozitiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe proprie
raspundere că SC............. ...................nu este sub incidenta Legii 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventa.
Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara la SC GOSCOM VASLUI SA pentru participarea la
licitatia public cu strigare de vanzare de deseuri metalice

Data,

Operator
economic,
(semnătura şi ştampila)

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu oferta independenta

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ....................... , reprezentant/reprezentanti legali al/ai
......................... , intreprindere/asociere care va participa la procedura de vanzare prin licitaţie
publica de vanzare a unor deşeuri de fier organizata de .........................................................
certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ......................................... , urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de licitaţie publica in conditiile in care
cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta
de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta
decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi
proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara
a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva
procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu
obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate
in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,

Data

Reprezentant/Reprezentanti legali
(semnaturi)

OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE INTERESE

1. Subsemnatul/a ............................. , în calitate de participant la licitaţia publică cu strigare privind
vanzarea de deşeuri metalice organizată de SC GOSCOM VASLUI SA, declar pe proprie răspundere,
sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
> nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al patrulea incusiv, cu persoane care fac parte din comisia de licitatie.
> nu sunt implicat în relaţii comerciale, cu persoane care fac parte din comisia de
2. Subsemnatul/a................................................... declar că voi informa imediat reprezentantul SC
GOSCOM VASLUI SA dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul
derulării procedurii de licitaţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului.
2. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
3. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................................................
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
activitatea noastră.
Operator economic
(nume si funcţie persoana autorizata )
(semnatura persoană autorizata si stampila )

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o
asociere, precum şi de către fiecare dintre subcontractorii declaraţi, dacă este cazul.

CONTRACT DE VANZARE- CUMPARARE

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. GOSCOM VASLUI SA cu sediul în Vaslui, str. Donici, nr.23, jud. Vaslui, tel.
0235314070, fax. 0235317316, e-mail: goscom@goscom-vaslui.ro, inmatriculata la Reg. Com. sub
nr. J37/117/1999, CUI RO11711432, cont IBAN RO22BTRL03801202835406XX, cont in lei
deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Ec. Popa Vasile – Director General, în calitate de
vânzător, pe de o parte,
şi
1.2 _________________________ cu sediul social in ____________, str. __________, nr.
___, înmatriculata la Reg. Com. sub nr. __________, cod fiscal ______________, cont (trezorerie,
banca)______________________________,
reprezentată
prin
administrator
____________________, în calitate de cumpărător, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul
contract de vânzare-cumpărare.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea, de către GOSCOM VASLUI SA, a
cantităţii estimative de 23.676 kg de deşeu fier vechi rezultat din casarea si scoaterea din evidenta a
unor bunuri. Cantitatea estimativa de fier a fost stabilita prin procesul-verbal nr. 9557/19.11.2021.
Greutatea totală finală a deşeurilor de fier care face obiectul prezentului contract urmează să
fie determinată cu exactitate prin cântărire, odată cu ridicarea mărfii şi predarea acesteia către
cumpărător.
2.2. Cântărirea se va efectua pe cheltuiala exclusivă a cumpărătorului, pe un cântar autorizat,
agreat de ambele părţi, care are Buletin de verificare metrologică valabil pe toată durata
operaţiunilor de cântărire şi obligatoriu în prezenţa a cel puţin câte unui reprezentant al vânzătorului
şi al cumpărătorului. Fiecare operaţiune de cântărire se evidenţiază,pe baza Bonului de cântar, în
Fişa de cântărire şi predare.
2.3. Cantitatea totală a mărfii vândute şi predate cumpărătorului şi care se va achita de către
acesta cu preţul va fi cea rezultată prin totalizarea cantităţilor evidenţiate în Bonurile de cântărire
semnate de către părţi, prin reprezentanţii desemnaţi.
2.4. Ridicarea mărfii se va face de la locul de depozitare a acesteia, indicat de către Vânzător.
Cheltuielile de preluare a deşeurilor de fier vândute (pregătire, dezmembrare, ridicare, transport,
cântărire, etc.) cad exclusiv în sarcina cumpărătorului, fără posibilitatea recuperării acestora,
integral sau parţial, de la vânzător.
III. PREŢUL CONTRACTULUI
3.1. Pretul de vânzare-cumpărare este de 1.10 lei/kg.
3.2. Valoarea totală a deşeului va rezulta prin înmulţirea preţului de 1.10 lei/kg cu cantitatea
efectivă de marfă exprimată în kg. predată către cumpărător, aşa cum va fi determinată prin procesul
de cântărire descris la punctul 2.2. şi 2.3. de mai sus.
3.3. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, deşeurile de fier vechi se încadrează în
regimul fiscal de taxare inversă.
3.4. Cota de 2% se va vira la fondul de mediu, de catre cumparator.
IV. MODALITĂŢI DE PLATĂ
4.1. Plata preţului se va face de către cumpărător, în contul vânzătorului
RO22BTRL03801202835406XX, cont in lei deschis la Banca Transilvania, după cum urmează:
4.2. Cumpărătorul va achita, în contul vânzătorului indicat mai sus, facturii emisa de vânzător,
in baza bonului de cantar, pentru cantitatea ridicata, in termen de 15 zile de la data emiterii.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. Vânzătorul se obligă să asigure accesul cumpărătorului la locul de depozitare, pentru
ridicarea mărfii precum şi de a asigura prezenţa reprezentantului său la toate operaţiunile de
identificare a mărfii, pregătire, dezmembrare, încărcare, cântărire şi predare a acesteia

cumpărătorului.
5.2. Vânzătorul are obligaţia predării către cumpărător, în aceleaşi condiţii, a întregii
cantităţi de fier disponibilă, chiar dacă aceasta depăşeşte cantitatea de 23.676 kg estimată iniţial.
5.3. Cumpărătorul are obligaţia de a începe lucrările de pregătire a mărfii în termen de cel
mult 3 zile de la semnarea contractului de vânzare - cumpărare şi să finalizeze încărcatul,
transportul, cântărirea şi ridicarea efectivă a mărfii în termen de cel mult 30 zile de la începerea
lucrărilor.
5.4.Cumpărătorul are obligaţia să achite integral contravaloarea fierului vechi la valoarea
stabilita prin contract.
5.6.Pregătirea, tăierea, dezmembrarea, încărcatul, transportul şi cântărirea mărfii intră în
sarcina cumpărătorului şi pe cheltuiala sa exclusivă.
5.7.Cumpărătorul se obligă să cumpere, respectiv să ridice şi să plătească toată cantitatea de
fier vechi pusă la dispoziţie de către vânzător, în aceleaşi condiţii, neavând posibilitatea să refuze
ridicarea şi plata vreunei cantităţi, indiferent de motiv.
5.8.Cumpărătorul are obligaţia de a proteja zona înconjurătoare, nedeteriorând alei, borduri,
evacuarea tuturor deşeurilor şi refacerea eventualelor deteriorări aduse în timpul dezmembrării
elementelor, în cazul în care dezmembrarea se face la locul depozitării.
5.9.Toate obligaţiile legale referitoare la securitatea si sănătatea în muncă, prevenirea si
stingerea incendiilor, avize, taxe, autorizări şi alte aspecte ce ţin de mediu (inclusiv reglementările
referitoare la: protecţia apei, solului, substanţe si preparate chimice periculoase, deşeuri etc.),
precum si orice alte reglementări legale aplicabile în aceste domenii cad în sarcina şi pe cheltuiala
exclusivă a cumpărătorului, acesta fiind pe deplin răspunzător pentru orice daune directe sau
indirecte ce ar rezulta ca urmare a nerespectării acestor obligaţii.
5.10. Pe lângă obligaţiile prevăzute în prezentul contract, cumpărătorul are obligaţia
respectării întocmai şi a obligaţiilor ce-i revin potrivit legislaţiei în vigoare, chiar dacă acestea nu
sunt prevăzute în contract.
VI. PREDAREA-PRIMIREA MĂRFII
6.1.Se interzice ridicarea, sub orice formă, a oricăror cantităţi din marfă ce face obiectul
prezentului contract, dacă aceasta nu are acoperire integrală prin sumele plătite în avans, caz în care
orice operaţiune de predare-primire se suspendă.
6.2.Operaţiunile de predare-primire se reiau după ce cumpărătorul va achita noi sume în
avans.
6.3. Refuzul vreuneia dintre părţi de a preda respectiv prelua cantităţi de fier va fi interpretată
ca neîndeplinire a obligaţiilor contractuale care se sancţionează, după caz, cu plata de penalităţi în
sarcina vânzătorului dacă acesta este în culpă, respectiv cu pierderea dreptului de a-i fi restituite
orice sume plătite în avans şi rămase neacoperite, în cazul culpei cumpărătorului, fără ca acesta să
poată invoca îmbogăţirea fără just temei.
VII. CONFIDENTIALITATEA CONTRACTULUI
7.1. Partile se obliga una fata de cealalta sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor
si documentelor pe care le detin ca urmare a exercutarii clauzelor prezentului contract.
7.2. Nu este considerata informatie confidentiala, informatia publica sau cea obtinuta si
detinuta in mod legal de catre o persoana din surse externe relatiei contractuale, neobtinute ca
urmare a incalcarii unei obligatii legale sau contractuale de confidentialitate.
7.3. Nu este considerata incalcare a obligatiei de pastrare a confidentialitatii divulgarea unor
informatii confidentiale catre o autoritate publica competenta sa obtina astfel de informatii (
A.N.A.F, Curtea de Conturi etc.) sau catre instantele judecatoresti, urmare a aplicarii prevederilor
legale, ori catre afiliati in scopul punerii in aplicare a prevederilor Contractului, sub conditia ca
afiliatii sa fie informati despre existenta obligatiei de confidentialitate.
VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
8.1.Eventualele litigii între părţi vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe

cale amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti de pe teritoriul
jud. Vaslui.
IX. CLAUZE FINALE. DELEGAŢI.
9.1. Oricare dintre părţi poate solicita rezilierea contractului, dacă cealaltă parte nu îşi
respectă obligaţiile asumate.
9.2. În cazul rezilierii contractul din cauza culpei, partea în culpă datorează celeilalte
despăgubiri şi penalităţi, după caz.
9.3. Vânzătorul va nominaliza un angajat al sau, ca reprezentant care va asista la toate
operaţiunile ce se vor derula în baza prezentului contract. În vederea aducerii la îndeplinire a
mandatului, reprezentantul astfel desemnat va putea semna toate actele de predare-primire, bonuri
de cântar, fişele de cântărire, etc.
Prezentul contract conţine un număr de 3 file (3 pagini), se încheie în două exemplare
originale azi, data înregistrării lui .
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