Nr......... din .....................
CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU LIVRARE SUCCESIVĂ
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. APIDELA DISTRIBUTION SRL, cu sediul în Com. COGEALAC, str. REVOLUTIEI, nr. 34, Et.
M, jud. CONSTANTA, înmatriculată la Registrul comerţului Constanta sub nr. J13/13/2011, Cod unic
de înregistrare RO27877699, telefon: 0374 603 603, e-mail: office@apidela.ro, având cont bancar
RO50INCB0000999906378149, deschis la ING BANK, reprezentată prin administrator POP MARIA
în calitate de vânzător, denumit şi furnizor, pe de o parte
şi
1.2

......................................................SRL,

.........................................,

nr............,

cu

Bl.........,

sediul

în

......................................,

Sc.........Et.........,

str.

jud/sector...............................,

înmatriculată la Registrul comerţului.......................... sub nr:..............................., Cod unic de
înregistrare:..................................telefon:................................,
având cont bancar........................................................, deschis

e-mail:.........................................,
la

..................................................,

reprezentată prin ...................................................., în calitate de cumpărător, pe de altă parte, s-a
încheiat prezentul contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului priveşte comercializarea produselor şi a materiilor prime prevăzute în
catalogul de produse anexat, care face parte integrantă din contract. Pentru fiecare produs, respectiv
grupă de produse, obiect al cererii cumpărătorului, se va emite o comandă.
2.2. Produsele care fac obiectul livrărilor succesive se determină numai generic prin prezentul
contract şi anexa sa, urmând să fie individualizate prin comenzile emise de către cumpărător.
2.3. Vânzătorul se obligă să transmită proprietatea produselor, iar cumpărătorul să primească şi să
plătească preţul convenit la termenele şi în condiţiile stipulate în contract. Produsele se determină în
comanda trimisă prin cantitate, calitate, sortiment, specificaţie, caracteristici, de către cumpărător.
Comenzile sunt valabile şi incumbă obligatii faţă de Vanzător doar daca sunt confirmate în scris de
către acesta.
III. PREŢUL
3.1. Preţul produselor este prevăzut în anexa contractului (catalogul de produse, lista de produse)
pentru fiecare poziție şi este determinat potrivit reglementărilor legale în vigoare, prin:
a) listele de preţuri pentru produsele comercializate ca agent economic unic;
b) de către vânzător.

3.2 Pentru produsele care nu au preţul calculat la data încheierii contractului, acesta se va stabili, în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, înainte de prima livrare. Facturarea produselor la data
livrării făcându-se la preţul calculat, considerându-se dat acceptul de principiu al cumpărătorului la
încheierea contractului.
3.3 Prețul produselor va fi determinat în concret în factură pentru fiecare poziţie.
3.4 Modificările de preţuri se aplică de la data indicată în actul modificator şi vor fi obligatorii
pentru cumpărător de la data aducerii la cunoştinţă.
3.5 De comun acord, părţile înţeleg ca în baza art. 2515 al. 4 Cod Civil să majoreze termenul de
prescripţie pentru plata preţului şi implicit recuperarea prejudiciilor de orice fel pe cale judecătoreasca
la 10 ani.
IV. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ
4.1 Vânzătorul va emite cumpărătorului factură pentru produsele livrate conform comenzii.
4.2 Factura se va trimite fie prin e-mail sau fax - în situația livrării mărfii prin curier, fie prin agentul
vânzătorului odată cu livrarea mărfii de către acesta.
4.3 Factura se consideră acceptată la plată de către cumpărător, chiar dacă nu poartă semnătura şi
ştampila acestuia, cu excepţia situaţiei în care aceasta este înapoiată vânzătorului în termen de 3 zile
de la data primirii.
4.4 Cumpărătorul are obligaţia de a efectua plata preţului la scadenţa prevăzută în factură, după
primirea şi recepţia produselor, în termenele si în condiţiile contractului.
4.5 În situaţia în care cumpărătorul nu plăteşte valoarea produselor la scadenţa prevăzută în factură,
aceasta datorează vânzătorului penalităţi în cuantum de 0,5% din preţul facturat pentru fiecare zi de
întârziere, putându-se depăşi preţul facturat.
4.6 Cumpărătorul se obligă să comunice în scris vânzătorului, în termen de 5 (cinci) zile modificarea
contului, adresei de e-mail, adresei de livrare sau alte date legate de plata produselor.
V. LIVRAREA ŞI RECEPŢIA PRODUSELOR
5.1 Vânzătorul va livra produsele cumpărătorului, cu titlu oneros sau gratuit ( în funcţie de condiţiile
de livrare astfel cum este menţionat în cele ce urmează), fie printr-un curier, fie printr-un agent al său,
conform comenzii ferme a cumpărătorului, la adresa indicată de către cumpărător în comanda fermă.
5.2 Transportul comenzilor ce depășesc 500 lei (preţ calculat fără TVA) este gratuit. Pentru
comenzile sub 500 lei (preţ calculat fără TVA) cumpărătorul se obligă să achite contravaloarea
transportului care va fi mentionat pe factura si pe comanda de achizitie. Achitarea se va face în
aceleași condiții stabilite la Capitolul 4. În ceea ce privește reclamațiile privitoare la integritatea mărfii
pe perioada transportului acestea se fac la momentul recepționarii mărfii în prezenta curierului.
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5.3 Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a suspenda livrarea produselor comandate, în cazul
neîndeplinirii de către cumpărător a obligaţiilor ce cad în sarcina sa, privind plata integrală a tuturor
sumelor restante.
5.4 Recepţia cantitativă şi calitativă se efectuează la sediul cumpărătorului. Compărătorul are
obligația de a verifica în momentul recepției cantitatea şi calitatea mărfurilor livrate şi de a reclama
orice vicii apărute, orice obiecțiune ulterioară nemaifiind luată în considerare.
5.5 Cumpărătorul are dreptul să refuze recepția produselor dacă acestea nu corespund comenzii
efectuate. Refuzul si eventualele obiecţiuni trebuie aduse la cunoştinţă vânzătorului în momentul
primirii, ulterior acestui moment vânzătorul nemaifiind ţinut să răspundă de produsele livrate.
5.6 De la data recepţiei, riscul se transmite de la vânzător la cumpărător, data recepţiei fiind
considerată data semnării de primire de către delegatul cumpărătorului. Odată semnat de primire,
produsele se consideră livrate şi recepţionate conform comenzii cumpărătorului, iar acesta nu mai
poate returna produsele primite şi nici nu poate emite reclamaţii ulterioare.
5.7 Cumpărătorul are obligaţia să manipuleze, să transporte, să dezambaleze, să depoziteze, să
conserve şi să utilizeze produsele în conformitate cu prescripţiile date de vânzător sau existente pe
ambalajul produselor, astfel cum au fost stabilite de către producător. Vânzătorul nu răspunde pentru
viciile apărute ca urmare a nerespectării acestor prescripţii de către cumpărător.
5.8 Constatarea viciilor mărfurilor se va face de către cumpărător, pe cheltuiala sa și vor fi reclamate
la momentul predării produselor.
VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
6.1 Vânzătorul nu răspunde pentru neexecutarea contractului în caz de forţă majoră, în cazul în care
notifică cumpărătorul despre existenţa acesteia în termen de 15 zile de la apariţia ei. În acest caz
vânzătorul nu acordă daune interese.
6.2 Cumpărătorul este de drept în întârziere pentru neexecutarea obligației de plată a preţului şi
datorează daune moratorii în condiţiile clauzei penale prevăzute la art. 11.
6.3 Renunţarea cumpărătorului la executare ulterior comenzii efectuate, fără acordul vânzătorului,
atrage răspunderea cumpărătorului pentru plata preţului produselor comandate.
6.4 Contractul se consideră revoluționat de drept şi fără punere în întârziere în cazul neplăţii preţului
la termenul convenit, in care cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a preţului la termenul
stipulat.
6.5 Cumpărătorul este de drept în întârziere la data când trebuia efectuată plata, fără a mai fi necesară
notificarea prevăzută de art. 1522 din Codul Civil.
VII. VÂNZĂTORUL SE OBLIGA:
7.1 Să accepte toate comenzile transmise de CUMPĂRĂTOR, în măsura în care le poate onora.

3

7.2 Să furnizeze CUMPĂRĂTORULUI toate informaţiile tehnice, economice, etc. necesare pentru
desfacerea produselor, împreună cu documentaţia aferentă (se pot folosi informațiile de pe,
www.biogama.ro şi de pe etichetele produselor).
7.3 Să comunice în timp util CUMPĂRĂTORULUI orice modificări intervenite cu privire la
strategiile de vânzare ale produselor.
VIII. FORŢA MAJORĂ
8.1 Nici vânzătorul si nici compărătorul nu vor fi ţinuţi responsabili pentru orice întârziere in livrarea
sau preluarea oricăreia dintre bunurile ce vor fi furnizate în baza acestui contract daca motive de Forţă
Majoră împiedica partea, oricare ar fi ea, să execute, în întregime sau parţial, obligaţiile sale. Forţa
majoră se dovedeşte şi se invocă în condiţiile legii.
IX. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI
9.1 În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
9.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată,
cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul
poştal primitor pe această confirmare.
9.3 Dacă notificarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în
care a fost expediată.
9.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
9.5 Comparatorul se angajează sa notifice vânzătorul cu privire la orice schimbări referitoare la
numele si adresa companiei, la banca acesteia şi la numărul de cont bancar, în termen de maximum 3
zile de la data când aceste schimbări s-au produs, în caz contrar suportând daune, iar vânzătorul fiind
exonerat de răspundere.
X. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
10.1 Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le
vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului Contract.
10.2 Obligația de confidențialitate se va aplica Părților pe o perioada de 2 (doi) ani după încetarea
acestui Contract.

XI. LEGEA DE GUVERNARE.
11.1 Acest Contract va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legislaţia din România.
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11.2 Părţile vor rezolva pe cale amiabila toate neînţelegerile, problemele si reclamațiile rezultate din
încheierea, derularea si interpretarea prezentului Contract. In caz de litigiu, instanța competenta va fi
cea din Constanta.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
12.1 Prezentul Contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară punerea in întârziere si/sau
intervenţia unui tribunal arbitrar/instanţe judecătoreşti, în următoarele cazuri:
a) una dintre părţi îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare
scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului
contract;
b) una dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de
lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
c) comparatorul încalcă obligațiile stipulate de către art. 4.4.;
d) evenimentul de forţă majoră depăşeşte 30 de zile, iar părţile nu convin asupra renegocierii
contractului.
e) prin acordul părților.
12.2 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract o va notifica celeilalte
părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
12.3 Încetarea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţile contractante.
12.4 In cazul in care din motive de forța majora vânzătorul va fi pus in imposibilitatea de a-si respecta
obligațiile, acesta are dreptul de a renunța la contract fără ca, comparatorul sa poată formula vreo
petiție.
XIII. INTERPRETĂRI
13.1 Dacă vreuna dintre prevederile acestui contract se va dovedi ilegală, nulă, va fi invalidată sau se
va dovedi inaplicabilă în baza legii, legalitatea, validitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi ale
contractului nu va fi afectată. Părţile convin asupra faptului ca orice clauza declarată nulă va fi
'înlocuită cu o alta clauză, cu respectarea, iî măsura maxim posibila, a înţelesului acestui contract.

XIV. CLAUZE FINALE
14.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
14.2 Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară încheierii lui.
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14.3 Prezentul contract s-a încheiat astăzi ……..........….........., la Constanta, într-un număr de 2
exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară si este valabil doi ani de la data semnării
cu prelungire automata pe încă doi ani dacă părţile nu se opun in scris.
XV. DISPOZIŢII FINALE
15.1 Părţile se obligă reciproc la executarea întocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale.
15.2 Contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu acordul părţilor reprezintă instrumentul oficial şi
legal dintre societăţile comerciale partenere în afaceri.
15.3 Prezentul contract se încheie la data de ................................, în 2 exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

APIDELA DISTRIBUTION SRL

..............................................................SRL

prin administrator,

prin administrator,

POP MARIA

________________________________

_________________________________
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