
SD3 SAIWORITATE SI 
DESZAPEZjA 

INTRARE NR.
IESI 

ZIL/A LUNA 

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE 
Nr.14 din Data 17.072020 

incheiat Intre: 

GREENW1SE SOLUTIONS S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, str. Muzelor. nr. 22A. 
etaj 4, Birou B3 si B4, Sector 4, România. inregistrată la Registrul Comertului sub nr. 
J40/10514/09.08.2019, având cod unic de Inregistrare 41504900, cont bancar nr. 
R053INGB0000999909568522 deschis la ING Banca Centrala. telefon: 0720580848, L-
mail: office(d,greenwisesolutions.ro. reprezentată legal prin administrator dna. Dascălu lulia 
Alexandra, denumită in prezentul contract VÂNZĂTOR 

şi 

S.C. SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str. Calea 
Vitan nr 154-158, Sector 3, Bucuresti, CUI: R037804020, inregistrat ia Registrul Comertului 
sub nr. J40/9896/2017, E-mail: salubritate.s3(dyahoo.com, reprezentată legal prin Presedinte 
C.A. d-nul Mihai N1tu, denumită in prezentul contract CUMPĂRĂTOR. 

1. OB1ECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Obiectul contractului este vânz.area - cumpărarea produselor din oferta nr. 
4154/09.06.2020. 
1.2. Părţile contractante sunt de acord ca VÂNZĂTORUL să vândă si 
CUMPARATORUL sa cumpere produsele conform celor specificate in ANEXA•nr.1, la 
preturile, cantitătile, conditiile de livrare si de plata convenite prin prezentul contract. 
1.3. Preturile din ANEXA nr. I sunt exprimate in LEI laaceste preturi se aplica TVA. 

1.4. Marfa care face obiectul prezentului contract rămâne proprietatea 
VANZĂTORULUI pana la achitarea ei integrala de către CU MPARATOR. 

2. CONDIT11 DE LIVRARE 

2.1. Marfa selivreaz.ă in următoarele conditii: Fără cost in Bucuresti. 
2.2. Terrnenul maxim de livrare este de 45 zile calendaristice. 
2.3. AVANS:10% 

3. VALOAREA CONTRACTULUI 

3.1. Valoarea totala a contractului este conform ofertei nr. 4154/09.06.2020. transmise de 
vânzător către cumpărător. 

4. CONDITII DE PLATA 

4.1. Plata se va efectua in lei, pe baza facturii emise de către Vânzător. 

4.2. Plata se va efectua in termen de rnaximum 10 zile calendaristice de la data primirii 



facturii, prin ordin de plata. 

5. OBLIGATIILE VANZATORULUI 

5.1. Sa anunţe CUMPARATORUL cu cel puţin 3 zilelucrătoare inainte de sosirea mărfii. 

5.2. Sa asigure CUMPARATORULUI livrarea mărfii conform specificaţiilor din Anexa 
1 

5.3. Sa fumizeze CUMPARATORULUI următoarele documente de certificare a calităţi! 
produselor livrate: Certificat de calitate si Certificat de garanţie. 

6. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI 

6.1. Sa achite VANZATORULUI contravaloarea mărfii in condiţiile prevăzute laPunctul 4. 
6.2. Sa asigure depozitarea, manipularea produselor in condiţiile prevăzute in specificaţia 

tehnica primita de la VANZATOR. 

7. DURATA CONTRACTULUI 

7.1. Contractul intra in vigoare la data semnării lui de către ambele parţi si este valabil 1 
(unu) An. Acesta se poate prelungi cu acordul ambelor parţi prin Act Adiţional. 

8. INCETAREA CONTRACTULUI 

Prezentul contract incetează de drept in următoarele situaţii: 

a) prin ajungere la termen; 
b) prin reziliere unilaterala cu un preaviz de 15 zile; 

c) prin acordul parţilor contractante, consemnat in scris; 

d) apariţia unei situaţii de forţa majora, astfel cum rezulta din dispozitiile art. 9 

9. FORTA MAJORA 

8.1. Porta majora exonerează de răspundere partea care o invoca condiţiile legii, cu cerinţa 

notificării scrise prealabil in termen de 7 zile de la apariţia cazului de forţa majora. 

10. LITIGII 

10.1. Eventualele litigii in derularea prezentului contract vor fi rezolvate pecale amiabila. 

In situaţia în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus arbitrajului Camerei de 
Comerţ si Industrie a României sau va fi soluţionat potrivit normelor de drept comun. 

11. DISPOZITII FINALE 

11.1. Modificarea termenilor prezentului contract de către ambele parţi este posibila numai 
prin act adiţional. 

11.2. ANEXA nr.1 face parte din prezentul contract de vânzare - cumpărare, cat siofertel 
acceptate de cumpărător. 

11.3. Contractul poate fi reziliat numai cu acordul scris al ambelor parţi. 

11.4. Contractul intra In vigoare de la data semnării sale de către VANZATO 



si CUMPARATOR. 
11.5. Prezentul contract s-aincheiat 1n două exemplare originale, astăzi, 17.07.2020, 
în limba română, unul pentru Vănzător şi unul pentru Cumpărător. 

12.A. PROTECTIADATELOR CU CARACTER PERSONAL 

1. Părţile trebuie să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile in vigoare, privind 
protecţia datelor cu caracter personal. 

2. Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică 
oricărui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeană şi oricărei persoane care 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate isn Uniunea Europeană sau care 
le furnizează servicii. Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, 
inclusiv dar fără a se limita la: 

• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau transferul 
inforrnaţiilor personale. 

• informarea in caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, intr-un interval maxim de 
72 ore şi, In cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul 1n care o astfel de Incălcare 
a securităţii datelor a ajuns in atenţia acestuia, 

• indeplinirea tuturor Indatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 
679/2016. 

3. Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care 11 au Incheiat, 
acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau in alt scop face obiectul 
unui acord separat de prelucrare a datelor, Incheiat intre Părţi. De asemena perioada de stocare a 
datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării 
obiectului principal al contractului. 

4. Datele cu caracter personal schimbate Intre Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor 
terţe părţi neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Părtile vor 
lua toate măsurile tehnice şi 1n special organizatorice necesare, in ceea ce priveşte obligaţiile 

asumate prin această clauză: 

• vor impiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care 
sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal. 

• vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor. 

• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au 
acces numai la datele la care au Drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi citite, 
copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie in cursul prelucrării sau utilizării şi după stocare; 

• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate 
fără autorizaţie in timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice 
să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter 
personal prin mijloace de transmitere a datelor; 

• se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau 
eliminate datele cu caracter personal 1n/din sistemele de prelucrare a datelor. 

• se vor asigura că, in cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt 
prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat Intre Părţi. 

• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 
accidentală se vor asigura că datele colectate 1n scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 



B. TRANSPARENŢA 

Cumparatorul autorizeaza Vanzatorul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele 
prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu 
caracter personal in raport cu obligatiile contractuale si ale Regulamentului UE 679 / 2016. 

VÂNZĂTOR, CUMPĂRĂTOR, 

GREENWISE SOLUTIONS S.R.L. SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 
Administr ascălu lulia Alexandra Preşedinte C.A . — Mihai Niţu 

A 


