CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII POŞTALE
numărul

din data de

încheiat între:

SC MODERN CALOR SA, cu sediul în localitatea Botoşani, str. Pacea, nr. 43, judeţ Botoşanii, Tel: 0231537100, Fax: 0231-516446, înregistrată la Reg. C o m . J07/144/2010, C U I : R O 26892574, având cont
curent IBAN R083BRDE070SV26056530700, deschis la BRD Botoşani, reprezentată de Florin Sandu - Director
General si Denisia Paula Agapie - Director Economic în calitate de beneficiar al serviciilor poştale
("BENEFICIAR"), pe de o parte.
Si
L., cu sediul social în
CUI
având cont curent deschis la
calitate de prestator de servicii poştale, pe de alta parte

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
reprezentată legal prin
în

1. PRESTATORUL şi BENEFICIARUL sunt numiţi fiecare, "Parte" şi împreună, "Părţile". Părţile au căzut de
acord la încheierea prezentului contract având ca obiect prestarea, respectiv achiziţionarea de servicii poştale
("Servicii"), în condiţiile menţionate în continuare, anexele constituind parte integrantă a prezentului contract
("Contractul"), după cum urmează:
2. DEFINIŢII
în Contract, următoarele expresii vor avea următorul înţeles:
Contract - înseamnă prezentul contract, încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte,
incluzând şi toate anexele la acesta precum şi orice acte adiţionale încheiate între părţi;
Destinatar - persoana căreia îi este adresată trimiterea poştală;
Servicii Poştale - serviciile destinate în special persoanelor juridice, constând în preluarea, sortarea,
transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale, efectuate cu caracter profesional şi în scopul obţinerii
de profit;
Trimitere Poştală - bun aflat în formă finală care urmează să fie transportat şi livrat, altfel decât prin mijloace
electronice, la adresa indicată de Beneficiar;
Tarif - Preţul pentru fiecare Trimitere Poştală preluată de către Prestator de la Beneficiar;
Borderou de Predare-Primire Trimiteri Poştale - reprezintă documentul în baza căruia Prestatorul preia
Trimiterile Poştale de la Beneficiar, semnat atât de Prestator cât şi de Beneficiar;
Borderou Poştal - reprezintă documentul semnat şi/sau de către Destinatar sau Persoana autorizată prin care
se confirmă primirea Trimiterii Poştale, altul decât Confirmarea de Primire;
Confirmare de Primire - document semnat de către Destinatar sau de către o Persoana Autorizată şi care se
întoarce la Expeditor;
Persoana Autorizată - orice persoană majoră care locuieşte la adresa Destinatarului persoană fizică, precum
şi reprezentantul desemnat al Destinatarului persoană juridică.
3. ADRESE ŞI PERSOANE DE CONTACT ALE BENEFICIARULUI
Adresa de facturare (dacă diferă de adresa sediului social):

Adresa de preluare a Trimiterilor Poştale (dacă diferă de adresa sediului social)

Administrarea comenzilor şi recepţionarea rapoartelor de livrare:
Persoana responsabilă cu administrarea comenzilor către Prestator:
Nume, Prenume:
Telefon: 0231537100
E-mail: o f f i c e @ m o d e r n c a l o r . r o
4. OBIECTUL CONTRACTULUI.
Obiectul prezentului contract îl constituie expedierea lunara a plicurilor cu facturi de servicii de furnizare energie
termica către utilizatorii persoane fizice si juridice din condominii si locuinţe individuale in Municipiul Botoşani, in
perioadele convenite si in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, documentaţia de atribuire
si oferta tehnica si economica a Prestatorului
5. DURATA CONTRACTULUI.
Contractul intră în vigoare la data semnării sale şi se încheie pe o perioadă de 1 (un) an cu posibilitatea
prelungirii acestuia cu acordul pârtilor.
6. TARIFE ŞI CONDIŢII DE PLATĂ.
Tarifele pentru serviciile prestate sunt cele stabilite conform ofertei. Plata se va face de către Beneficiar prin
transfer bancar în contul Prestatorului în termen de 60 de zile de la data primirii facturii fiscale.
7. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
Să asigure preluarea de la sediul Beneficiarului a trimiterilor poştale în urma lansării comenzii
telefonice/fax sau prin e-mail a Beneficiarului.
Sa asigure distribuirea facturilor implicuite, in termen de doua zile lucratoare de la data preluării
acestora de la sediul Modern Calor (pana in z+2, ziua z fiind data francarii plicurilor conform contract) si sa
intocmeasca un Proces verbal de finalizare a distribuirii facturilor. Distribuirea facturilor implicuite in scările de
bloc se va face prin introducerea acestora in cutiile poştale, iar daca acestea nu exista in uşile apartamentelor,
iar la casele individuale in cutiile poştale, personal utilizatorului sau in usa de intrare. Daca accesul nu e posibil
pentru livrarea la usa acestea vor fi livrate cat mai aproape de intrarea in locuinţa, dar nu in afara perimetrului
imprejmuit.
Să redirecţioneze trimiterea poştală în cazul în care adresa de pe plic nu este cea corectă şi are
cunoştinţă de adresa corectă a destinatarului. Termenul de redirectionare va fi similar cu cel de livrare,
considerandu-se ziua redirectionarii ca fiind ziua Z, aplicandu-se o noua stampila de francare.
Să ofere informaţii complete cu privire la restricţiile expedierii de mărfuri şi materiale periculoase sau restricţii
de servicii.
Să preia de la Beneficiar odată cu trimiterile poştale borderoul de predare - primire semnat de ambele
părţi, pe care se va menţiona în mod obligatoriu cantitatea şi tipul trimiterilor poştale.
Să asigure confidenţialitatea trimiterilor poştale preluate şi prelucrate.
Să răspundă pentru orice reclamaţie a Beneficiarului sau a destinatarului în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
PRESATORUL răspunde de integritatea pe timpul transportului a trimiterilor poştale încredinţate.
Să respecte condiţiile generale de calitate a serviciilor prestate conform prezentului contract.
Să respecte procedurile şi termenele de soluţionare a reclamaţiilor conform mecanismului de soluţionare a
reclamaţiilor prevăzute in prezentul contract.

8. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Să efectueze plata tarifelor aferente Serviciilor, conform Contractului, în termen de 60 de zile de la data
primirii facturii fiscale.
în caz de întârziere la plata facturii, Beneficiarul se obligă să plăteasca o penalitate de 0.02% pe zi
calendaristică de întârziere, ce se calculează la valoarea sumei restante. Totalul sumelor reprezentând penalităţi
datorate de Beneficiar nu pot depăşi valoarea debitului iniţial.
Să asigure ambalarea corespunzătoare în vederea evitării deteriorării sau distrugerii trimiterii poştale.
Beneficiarul are obligaţia de-a întocmi un borderou de predare - primire nominal, pe care se va menţiona în
mod obligatoriu cantitatea şi felul trimiterilor poştale.
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Adresele de corespondenţă de pe plicuri trebuie să fie lizibile şi complete, cuprinzând număr de stradă, bloc,
scară, apartament acolo unde este cazul.
9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Oricare Parte poate denunţa unilateral Contractul, în scris, cu un preaviz de 30 (treizeci) zile şi îndeplinirea la zi
a obligaţiilor asumate prin Contract. După cele 30 (treizeci) zile de la notificarea în formă scrisă, Contractul
încetează de drept, fără efectuarea nici unei alte formalităţi. încetarea Contractului nu are efecte asupra
obligaţiilor devenite anterior scadente între părţi.
Prezentul contract inceteaza de drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante de judecata, in cazul in
care vreuna dintre parti:
nu isi executa obligaţiile prevăzute in prezentul contract
este declarata in stare de incapacitate de plaţi sau a fost declanşata proocedura de lichidare(faliment)
cesioneaza drepturile si obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti
Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract va notifica cealalta parte cu 30 de
zile inainte de data la care încetarea urmeaza sa-si producă efectele
Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea pârtii care in mod culpabil, a cauzat încetarea
contractului
10. PENALIZARI
In cazul in care din vina sa exclusiva Prestatorul nu reuşeşte sa-si indeplineasca obligaţiile asumate prin
prezentul contract, atunci Beneficiarul are dreptul sa deducă ca majorari de întârziere o cota procentuala de
0.02% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor.
Totalul sumelor reprezentând penalităţi datorate de Prestator nu pot depăşi valoarea facturii din luna la care se
face referire la neindeplinirea obligaţiilor
Beneficiarul are dreptul de a diminua valoarea lunara a facturii cu 10% pentru sesizările înregistrate
la registratura societatii daca numărul de reclamaţii avizate ca fiind întemeiate depăşeşte O.l % din total
trimiteri in luna respectiva.
Reclamatiile se considera întemeiate daca acestea sunt din cauze imputabile prestatorului, si nu din alte
cauze conexe.
In cazul in care exista peste trei situatii de diminuare a facturilor, Beneficiarul are dreptul de a proceda
la rezilierea contractului.

11. FORŢA MAJORA
Forţa majoră, dovedită cu acte eliberate de organele în drept, apără de răspundere partea care o
invocă. Prin forţa majora se inteleg împrejurările care au survenit dupa încheierea contractului ca urmare a
unor evenimente extraordinare neprevăzute si ineviatbile. Partea care invoca Forţa majora are obligaţia de a
notifica in scris celeilalte parti apariţia respective încetarea situatiei de forţa majora in termen de 48 de ore de
la data producerii evenimentului.

12. LEGEA APLICABILA. LITIGII
Legea aplicabila prezentului contract este legea romana.
Litigiile de orice fel, izvorâte din interpretarea, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
Contractului vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiile vor fi
soluţionate conform legislaţiei în vigoare, de către organele în drept.
Prezentul contract conţine 4 (patru) pagini si s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
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PRESTATOR

BENEFICIAR
S.C. MODERN C A L O R S.A.
Director general,
Florin Sandu
Director economic,
Denisia Paula Agapie

Sef serviciu Achiziţii contracte
Cristian Nechita

Şef Oficiu Juridic,
Nicoleta Ambrus
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