
CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Încheiat astăzi ...............
la ...................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în (localitatea) ............................., str. ........................................ nr. ................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ......................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ................................................., sub nr. ................. din ................................., cod fiscal nr. ........................... din ................................., având contul nr. .............................., deschis la ..........................., reprezentată de ........................................., cu funcţia de ........................................., în calitate de vânzător, pe de o parte, şi
sau
1.1. Întreprinderea/Asociaţia ................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ..........................................., str. .......................................... nr. ............, bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ ..........................................., posesoarea autorizaţiei nr. ................. din ................, eliberată de Primăria ............................., codul fiscal nr. ............................... din ............................., având contul nr. ............................., deschis la ........................................, reprezentată de ................................................, cu funcţia de ........................................, în calitate de vânzător, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) .........................., str. ...................................... nr. ......................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ......................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............................................., sub nr. ..................... din ................................., cod fiscal nr. ......................... din .................................., având contul nr. .............................., deschis la ..........................., reprezentată de ........................................., cu funcţia de ........................................., în calitate de cumpărător, pe de altă parte,
sau
1.2. Asociaţia/Fundaţia ........................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ...................................................., str. .............................. nr. ..............., bloc ........., scara ........, etaj ........, apartament ........, sector/judeţ ............................................., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ............................................. din ........................................., a Tribunalului ..............................., codul fiscal nr. ...................... din .............................., având contul nr. ........................., deschis la ........................................., reprezentată de ..................., cu funcţia de ..........., în calitate de cumpărător, pe de altă parte,
sau
1.2. Întreprinderea/Asociaţia ................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ..........................................., str. ....................................... nr. .............., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ .........................................., posesoarea autorizaţiei nr. ................... din .................., eliberată de Primăria ........................., codul fiscal nr. ............................... din ............................., având contul nr. ............................., deschis la ............................, reprezentată de .............................., cu funcţia de ......................, în calitate de cumpărător, pe de altă parte,
sau
1.2. D ......................................, domiciliat în ..........................................., str. ..................................... nr. ..........., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........ sector/judeţ ......................., născut la data de (ziua, luna, anul) ............... în (localitatea) .................... sector/judeţ ............., fiul lui ......................................... şi al ......................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ....................... nr. ............................., eliberat de .........................., cod numeric personal ......................................., în calitate de cumpărător, pe de altă parte,
	au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Vânzătorul să obligă să vândă, iar cumpărătorul acceptă să cumpere mărfurile în sortimentele, cantităţile, calitatea şi preţurile prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.
2.2. Mărfurile care fac obiectul vânzării-cumpărării sunt în valoare totală de ....................................., vânzătorul având obligaţia să le livreze cumpărătorului la ................................ până la data de .................................... .
2.3. Cheltuielile de livrare a mărfurilor (expediere, încărcare-descărcare, manipulare, transport şi altele) se suportă de ................................................................................................................... ................................................................................................................................................... .
2.4. Mărfurile livrate vor fi însoţite de următoarele documente .......................................................... ................................................................................................................................................... .
2.5. În cazul în care vânzătorul întârzie din vina sa livrarea mărfurilor, în condiţiile şi la termenele prevăzute de prezentul contract, este obligat la plata unei penalizări de .................................% pe zi de întârziere din valoarea mărfurilor nelivrate, dar nu mai mult de această valoare.
2.6. Vânzătorul poate livra mărfurile contractate înainte de data prevăzută de prezentul contract, numai dacă obţine acordul scris al cumpărătorului.
2.7. La locul şi data prevăzute pentru livrarea mărfurilor, dreptul de proprietate şi riscurile se transferă cumpărătorului.
III. RECEPŢIA ŞI ACCEPTAREA MĂRFURILOR
3.1. Recepţia mărfurilor se face de către comisia de recepţie convenită de părţi şi formată din:
a)	delegatul vânzătorului ....................................
b)	delegatul cumpărătorului ...............................
c)	comisia de recepţie încheie un proces-verbal care va face parte integrantă din prezentul contract.
3.2. a)	Cumpărătorul are dreptul să refuze mărfurile deteriorate sau care nu corespund calităţii 	convenite, să semnaleze eventualele lipsuri şi să ceară înlocuirea lor, iar vânzătorul are 	obligaţia să înlocuiască bunurile deteriorate sau necorespunzătoare calitativ şi să completeze 	lipsurile cantitative constatate cu ocazia recepţiei.
	b)	Vânzătorul are la dispoziţie .................. zile pentru completarea mărfurilor care lipsesc, sunt 	deteriorate sau necorespunzătoare.
3.3. Refuzul unor mărfuri nu-l scuteşte pe cumpărător de obligaţia de a plăti mărfurile pe care nu le refuză sau de a executa şi celelalte obligaţii contractuale.
3.4. În cazul în care mărfurile lipsă, deteriorate sau necorespunzătoare calitativ reprezintă mai mult de .................. % din întreaga cantitate, cumpărătorul are dreptul de a refuza recepţia/primirea lor.
3.5. Cheltuielile efectuate cu înlocuirea mărfurilor constatate cu ocazia recepţiei ca fiind lipsă, deteriorate sau necorespunzătoare cantitativ se suportă de către vânzător.
IV. GARANŢII
4.1. Vânzătorul garantează că mărfurile care fac obiectul prezentului contract sunt în concordanţă cu standardele de calitate în vigoare.
4.2. Termenele de garanţie a mărfurilor sunt înscrise pe ambalaje, iar pentru sortimentele care nu au inscripţionări, termenele sunt următoarele: ................................................................................ ................................................................................................................................................... .
4.3. Vânzătorul garantează, de asemenea, contra evicţiunii şi a viciilor ascunse ale mărfurilor.
V. PLATA PREŢULUI
5.1. Cumpărătorul va plăti suma de ......................... lei reprezentând contravaloarea mărfurilor, la data de ........................, lei în numerar/ordin de plată, din care ........................ lei în avans, la încheierea prezentului contract.
5.2. În cazul plăţii unui avans, dacă cumpărătorul refuză parţial sau total mărfurile, vânzătorul este obligat să restituie sumele primite în limita valorii mărfurilor refuzate, în termen de ..................... zile de la data notificării refuzului.
5.3. Pentru orice întârziere de plată/livrare cumpărătorul/vânzătorul trebuie să plătească o penalizare de ..................... % pe zi din suma datorată, dar nu mai mult decât valoarea creanţei.
5.4. a)	În cazul în care, anterior livrării mărfurilor, preţul acestora se majorează ca urmare a creşterii 	costurilor materiilor prime, combustibililor, energiei electrice sau termice, transportului, forţei 	de muncă ş.a.:
·	vânzătorul are dreptul să majoreze preţurile de vânzare ale mărfurilor care fac obiectul prezentului contract, în raport cu majorarea costurilor, numai după trecerea unui interval de .................. zile de la notificarea scrisă adresată cumpărătorului;
·	cumpărătorul, în termen de ............ zile de la data primirii notificării scrise a vânzătorului, are obligaţia să comunice acestuia dacă preţul majorat este acceptabil şi să solicite livrarea mărfurilor.
b)	În cazul în care cumpărătorul nu răspunde la notificarea scrisă în termenul de mai sus, aceasta este considerată o acceptare tacită a preţului majorat.
c)	Dacă cumpărătorul refuză, în scris, să accepte preţul majorat, contractul încetează fără nici un fel de obligaţii sau răspunderi din partea cumpărătorului sau a vânzătorului.
VI. CLAUZE DE VALIDITATE
6.1. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
6.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
·	nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ......., din prezentul contract;
·	este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
·	cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
·	îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
·	în termen de ........ zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.
7.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ......... zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
7.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................. nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
VIII. FORŢA MAJORĂ
8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de .................. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
8.3. Dacă în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
IX. NOTIFICĂRI
9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/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 telex sau 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.
X. LITIGII
10.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
11.2. 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.
11.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care ........................ astăzi, .................... data semnării lui.

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR



Nota: Acest model a fost copiat gratuit de pe situl http://www.e-oferta.ro – Catalogul Societatilor Comerciale din Romania. 


