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SD3-SALUBRITATE SI 
DESZAPEZI%43 
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' ZIUA5/ LUNNO&NU 

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE 
Contract Nr: 40-08-39-1/31.08.2020 

Intervenit intre: 

1. Mobilbox Romania S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sos. Alexandriei, Nr. 203F, Sector 5, 
tel.+4021.421.37.21, fax+4021.421.27.98 inregistrata la ONRC sub numarul J40/12922/2002, CIF RO 
15077932, reprezentanta prin DI. in calitate de Director, avand contul IBAN 

 deschis la Banca Transilvania - Sucursala Bucur Obor, denumita in 
prezentul contract PROPRIETAR1 Vânzător 

si 
2. S.C. SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. cu sediul social Calea Vitan, Nr.154-158, Biroul 
Nr.2, Sector 3, Bucuresti, Cod Postal: 031301 tel. 0769.611.502, fax: - inregistrata la ONRC sub numarul 
J40/9896/2017, CIF R037804020, titulara a contul IBAN , deschis la BCR 
reprezentanta prin DI.  in calitate de Presedinte, denumita in prezentul contract CLIENT/ 
Cumparator. 

Prin semnarea prezentului contract, Cumparatorul declara, prin reprezentantul sau legal, sub sanctiunea legii 
penale privind falsul in declaratii, ca persoana semnatara a prezentului contract, are capacitatea si dreptul de 
semnatura pentru astfel de documente si de a angaja din punct de vedere juridic societatea pe care o 
reprezinta. Concomitent, reprezentantul legal declara faptul ca la data transmiterii comenzii si semnarea 
prezentului contract, societatea S03 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. nu se afla in imposibilitatea 
de plata, insolventa, reorganizare judiciara, faliment, situatia financiara permitand achitarea tuturor obligatiilor 
ce rezulta din prezentul contract. 

1. Obiectul contractului: 
PROPRIETARUL vinde CLIENTULUI, conform termenilor si conditiilor din prezentul contract: 

- 6buc Container depozitar MX20(no), identificate cu seriile: MBXU200064-5, MBXU200056-3, 

MBXU200066-6, MBXU200063-0, MBXU200059-0 si MBXU200053-7 

II. Valoarea containerelor si accesoriilor: Total 67,620.00RON+ TVA 

6buc. Container depozitar MX20(noi). 11,270.00 RON+TVA/buc 

111. Facturarea 
a) Contravaloarea containerelor, accesorillor acestora, cat si costurile manipularii cu macaraua in depozitul 

proprietarului, transportul, se vor plati in avans, prin transfer bancar, inaintea livrarii. 
b) Programarea livrarii containerelor se realizeaza in urma semnarii prezentului contract de catre ambele 

parti si plata tuturor spezelor mentionate ia lit. a. 
c) Plata va fi considerata ca efectuata la data la care banii vor intra in contul Proprietarului. 
d) Cota TVA, adaugata tuturor seviciilor este de 19%. 
e) Pana la momentul achitarii integrale. Vanzatorul ramane singurul proprietar al containerelor. Dreptul de 

proprietate va fi transferat Cumparatorului dupa confirmarea platilor de catre banca Vanzatorului. 

IV. Locul predarii containerelor: 

Adresa de livrare: Splaiul Unirii FN (intersectie cu Prelungirea bd-uiui Nicolae Grigorescu), Sector 3, 
Bucuresti. 

V. Transportul, manipularea si montarea containerelor: 

a) Proprietarul va asigura transportul la locul de stationare, pe cheltuiala cumparatorului, costul 
transportului fiind de 700.00RON + TVA/camion/cursa. Pe un camion cu remorca, se pot transporta doua 
containere (dimensiuni container L:6.058 x 1:2.438 x H.2.591 mm). Pretul transportului este valabil doar in 
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cazul in care Cumparatorul va asigura: accesul facil la locul de amplasare si o calitate corespunzatoare a 
terenului. 

VI. Livrarea 

Livrarea containerelor se va efectua in termen maxim de 5 zile lucratoare de la data indeplinirii conditiilor de 
la pct. III, a) al prezentului contract. 

VII. Garantia containerelor: 

Containerele au garantie 12 luni de la data livrarii. 

VIII. Protectia datelor cu caracter personal 

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

2. Părţile sunt constiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui 
operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeană si oricărei persoane care prelucrează date cu 
caracter personal ale persoanelor vizate situate in 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 stergerea, corectarea sau transferul 
informatillor personale; 

• informarea in caz de bresă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, intr-un interval maxim de 72 ore si, in 
cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul 1n care o astfel de incălcare a securităţil datelor a 
ajuns in .3.tenţia 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 îl 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 Tntre 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 terte părţi 

neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Părtile vor lua toate măsurile 

tehnice i 1n special organizatorice necesare, 1n 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 îri cursul prelucrăril sau utilizării si 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 şi 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 si stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate 
datele cu caracter personal In/din sistemele de prelucrare a datelor; 
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• se vor asigura că, în cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate 
strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Părti; 

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

IX. Transparenta 

Proprietarul autorizeaza Cumparatorul 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. 

X. Alte clauze: 

Ambele parti vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere sau disputa care se 
poate ivi in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. In caz contrar, fiecare poate solicita ca disputa 
sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania. Prin semnarea acestui contract, orice 
intelegere anterioara, scrisa sau verbala, intre parti isi pierde valabilitatea. 

Bucuresti, 31august2020 

Proprietar 
MOBILBOX ROMANIA S.R.L. 

Director General 

Cumparator 
S.C. SD3 SALUBRITATE SI 
DESZAPEZI E S3 S.R.L. 

Presedin a 
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