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Referitor: Achizitie Ochelari 3D - HoloLens 2=1 buc
NOTĂ DE COMANDĂ
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ (A.N.R.), cu sediul în Constanţa, Incintă Port Nr.1, înfiinţată prin Legea
412/2002, cod fiscal 11055818, cont RO70TREZ23F845000710102X deschis la Trezoreria Municipiului
Constanţa, telefon 0372.419.878, solicită furnizarea produsului Ochelari 3D - HoloLens 2=1 buc
în conformitate cu achiziția directa finalizată în următoarele condiții:
1.
Valoarea achiziţiei este de ……… Lei fără TVA (............. Lei cu TVA).
2.
Condiții de livrare: sediul ANR din Incintă Port nr.1, Constanța.
3.
Termenul de livrare: maxim 15 zile de la data transmiterii prezentei note de comanda.
4.
Plata se va efectua în contul de Trezorerie al Furnizorului, în termen de maxim
30 zile de la data primirii si înregistrarii facturii fiscale la Registratura ANR.
5.
Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor:
5.1 În cazul în care, Furnizorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin achiziția directă sau
le îndeplinește necorespunzător, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală
penalizatoare prevăzută la art. 3 alin 21 din OG nr. 13/2011, privind dobânda legală remuneratorie și
penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea produselor
nelivrate sau livrate necorespunzător/serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător/ lucărilor
neexecutate sau executate necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea
comenzii.
5.2 În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în
termenul prevăzut, Furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la
valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile
pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezulând din
contracte încheiate între profesionişti și între aceștia și autorități contractante,cu modificările şi
completările ulterioare, dar nu mai mult decât valoarea comenzii.
6.
Persoana de contact - Florea Georgiana, tel.+40 372.419.810, e-mail: gflorea@rna.ro
Prezenta constituie comandă fermă.
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