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CONTRACT  DE  FURNIZARE 
Incheiat între:  
 
S.C. METRON  CO.Ltd.  Srl , cu sediul în Mun.Sf.Gheorghe, str. Józef Bem nr.2, bloc 3, sc.G, 
ap.5, identificat cu nr. J/14/1441/94, cod fiscal R 6831580, cont bancar  
2511.1-423.1/ROL deschis la BCR Sf. Gheorghe, reprezentat de dl ing. MORA GABRIEL, director 
executiv, ca furnizor şi 
S.C. .................................................................., cu sediul în .........................................................., 
identificat cu Reg. Com nr. J/.............................., cu  cod unic de înregistrare .............................., 
cont bancar .............................................. deschis la  Banca..........................................................,  
reprezentat de  ......................................................................................., ca beneficiar. 
OBIECTUL CONTRACTULUI :      
Furnizarea unui set de ciur cu site standardizate, conform normelor ISO 5223, respectiv ISO 
6639, compus din: 3 corpuri de ciur din aluminiu durizat, 3 site metalice de 1,5 mm grosime cu 
găuri standardizate de 1,00/1,70/3,55 mm, 3 buc. capace de ciur din aluminiu durizat, 3 bucăţi de 
tăviţe colectoare din aluminiu durizat şi sită de infestare cu ochiuri de 2,5 mm cu tava colectoare 
în valoare totala de 190  EUR + TVA.  
MODALITATEA DE LIVRARE: setul va fi  livrat de la sediul furnizorului, unde se va face controlul 
tehnologic, punerea în funcţiune, instructajul personalululi de deservire (una persoană), împreună 
cu predarea actelor însoţitoare (instrucţiuni de folosire, certificat de garanţie, certificat de  
conformitate cu normele CE si ISO 5223/6639, etc) sau la solicitarea beneficiarului prin prioripost, 
cu actele în regulă, ambalat corespunzător. 
Termenul de livrare: dacă contractul se va semna până la data de .... ....... 2003, atunci  în cursul 
lunilor mai - iunie 2003, dar nu mai târziu de 65 zile de la semnare . pe zi din valoarea sumei 
respective.  
Preţul de livrare: 40 EUR / buc. ciur = 3 x 40 EUR = 120 EUR + TVA 
                               20 EUR /buc. capac sau tăviţă = 2 x 20 EUR = 40 EUR + TVA 
                               30 EUR /buc. sită pentru infestare = 1 x 30 EUR = 30 EUR + TVA 
MODALITATEA DE PLATĂ: conform înţelegerii reciproce între cele două unităţi, în felul următor:  
factura emisă se achită la bancă, iar O.P. ex.3. se trimite prin telefax, ambalarea şi expedierea 
produselor făcându-se în după amiaza zilei plăţii sau a doua zi. Transportul de obicei durează 24 
de ore. Plata se va face în lei, la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

Forţa majoră :  aşa cum este definită de lege, exonerează  de răspundere partea care o invocă  în 
condiţiile legii, cu cerinţa notificării scrise prealabile în termen de 5 zile de la apariţia cazului de 
forţa majoră şi în baza certificatului eliberat de către Camerele  de Comerţ   în cauză.  
Drept pentru care s-a-ncheiat prezentul în două exemplare, câte unul pentru fiecare unitate.  
 Din partea  METRON CO.Ltd. Srl                               Din  partea      
 Sfântu  Gheorghe                                                           
 Ing.   Mora  Gabriel                                                       
 Director executiv                                                            
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