CONTRACT
DE CUSTQDIE
NR.6.s.!L.04
Art. 1. Parti contractante:
1. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti-PROEDUS, cu sediul in Spl.
Independentei, nr. 2, sector 5, Bucure_ti. cod Iiscal 26597213, reprezentat prin dl.

, denumit în continuare PROPRIETAR,
SI

s.C. PROMO BUSINESS ADV S.R.L. cu sediul social in BUCURESTI, str. Intr.

Reconstructiei, nr 10, Bl 29, Sc 1, Et 6, Ap 26, Sector 3,inmatriculat la Registrul Comerjului cu

nr. J40/1416/2016, eu atribut fiscal C.U.L RO35573108 , cont
3, reprezentata prin

, denumita in

continuare CUSTODE
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

PROPRIETARUL lasa în custodia CUSTODELUI, la adresa sa din Popesti Leordeni,
Soseaua Oltenitei, Nr 21 A, produsele ce fac obiectul Contractului de Furnizare nr. 3277/19.10.2018

si in conformitate cu procesul verbal de custodie nr. !El..i.8../.K.G.., din cadrul proiectului
Sagii

-

Bucuresti

Capitala Educatiei.

Produsele vor fi inscriptionate cu datele de identificare ale proprietarului, vor fi sigilate.
Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se

încheie pentru

o

perioada de minimum

30 zile si intra în

vigoare

la data

semnarii lui.

Prezentul contract este gratuít.
Valoarea totala

a

produselor lasate in

custodie

este

de 51.613 lei fara TVA, 61.560

cu

TVA

Art. 4. OBLIGATIILE CUSTODELUI

Custodele este obligat:
sa

indeplineasca

toate

actele de administrare si

conservare a

produselor

ce

fac obiectul

prezentului contract;
sa plaseze produsele in depozit acoperit;
sa asigure paza;
sa
sa

a verifica integritatea produselor.
permita accesul reprezentantilor proprietarului pentru
verbal;
s a incheie procesul
se prezinte, prin reprezentant, la livrarea produselor si

s a restituie proprietarului produsele, la sf rsitul

Proprietarul este obligat:

prezentului contract.

sa se prezinte, prin reprezentant, la livrarea produselor si sa incheie procesul verba

1

Art. 5. LITIGII

Litigile ce decurg din prezentul contract se vor solutiona pe cale amiabila.
Daca partile nu ajung la o intelegere în temen de 15 zile lucratoare de la prima încerecare de

zolvare a neintelegerii intervenite, atunci itigile de orice fel se vor deferi instantelor judecatoresti
ompetente.

ART. 6. REZILIEREA PREZENTULUI
Kezilierea prezentului contract poate fi efectuata inainte de expirarca sa, cu un minim de 15 zile

lucratoare, în urmatoarele situatii:
acordul partilor;
neindeplinirea culpabila

a

obligatiilor

contractuale de catre

una

dintre

parti,

în cazul in

care

data
fost remediata în termen de maximum 15 zile lucratoare de la

in cauza nu a
Situatia
notificarii sale în scris de

catre cealalta parte cu privire la obligatia neindeplinita.

Art. 7. MODIFICAREA
Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi facuta numai cu acordul ambelor

parti sub forma unui act aditional.
Art. 8. Prezentul contract a fost încheiat azi . l . d . . în doua exemplare, cte unul

pentru fiecare parte contractanta, ambele exemplare având aceeasi valoare probanta.
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