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CONTRACT CADRU
privind vânzarea – cumpărarea succesivă de mărfuri încheiat azi .....................................
Noi, parțile:
1. SC NITELA IMPEX SRL, cu sediul in Craiova, str. Brazda lui Novac,nr. 215, inregistrata la Registrul Comertului Dolj sub nr.
J16/218/1996, CUI R8187878, avand cont bancar RO14 BRDE 170S V0352495 1700, deschis la BRD Agentia Brazda, in calitate de
VANZATOARE;
2. P.F.__________________________________________________, cu domiciliul în __________________________________________
identificata cu _____, seria ______ nr ____________CNP ________________________, în calitate de CUMPARATOARE;
Încheiem de comun acord prezentul contract cadru privind vânzarea – cumpărarea de mărfuri la sediul vânzatoarei, în 2 exemplare cu
caracter original, câte unul pentru fiecare parte, în următoarele condiţii contractuale:
Art.1 Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea de către vânzatoare către cumpărătoare a produselor comercializate pentru evenimentul
_______________________, din data de ________________, in locatia_____________________________________________
Art.2 Modalităţi de plată
Cumparatorul se obligă să achite contravaloarea mărfurilor respectând cantităţile, calitatea, sortimentele, preţurile unitare şi termenele de plată
menţionate în facturile fiscale. Parţile stabilesc ca loc al plăţii sediul vânzatoarei. Plata se va face în numerar sau cu instrumente de plată bancare,
forfetare ori factoring. În preţul final al mărfii va fi introdus TVA aferent.
Art.3 Obligaţiile vânzătorului
a) să predea mărfurile în cantităţile, sortimentele şi condiţiile stabilite de părţi sub rezerva posibilităţii de onorare efectivă a comenzii, fiind exonerat
de raspundere dacă nu deţine în stoc produsul respectiv.
b) să garanteze cumpărătorul pentru calitatea produselor, eliberând în acest sens certificate de calitate.
c) să predea la livrarea mărfii factura fiscală şi, dacă este cazul, avizul de însoţire a mărfii.
Art.4 Obligaţiile cumpărătorului
să plătească preţul vânzarii integral la termenul de plată menţionat în factura fiscală sau alt act.
Art.5 Clauze penale
Dacă cumpărătorul nu achită la scadenţă orice factură fiscală, indiferent de motiv, inclusiv eventuala culpă a vânzătorului, contractul se reziliază de
plin drept şi fără prealabilă notificare (pact comisoriu de grad IV) începând cu ziua imediat următoare scadenţei facturii fiscale neachitate. În cazul în
care, deşi a existat o factură fiscală neachitată anterior, vânzătoarea a continuat livrarea mărfurilor către cumpărătoare, contractul se consideră repus
in vigoare prin acord tacit, prevederile contractuale, aplicindu-se in continuare, pentru viitor. Penalităţile contractuale datorate pentru întârziere la
plată faţă de data scadenţei facturii fiscale sunt de 0.2% pentru fiecare zi de întarziere, cuantumul penalităţilor putând depăşi contravaloarea debitului
principal - valoarea facturilor neachitate la scadenţă.
Art.5 Alte clauze
Vânzatoarea poate oferi cumpărătoarei urmare a unei negocieri directe reduceri de preţ, faţă de preţurile de listă, pentru toate produsele, raportat la
cantităţi, sortimente, termene, etc, condiţii ce se vor stabili prin acordul expres al părţilor.
Părţile nu vor divulga informaţiile pe care le deţin reciproc despre fiecare parte prin derularea prezentului contract atât pe durata acestuia cât şi
ulterior.
Rezilierea unilaterală a contractului este posibilă cu un preaviz de 5 zile caldendaristice.
Forţa majoră exonerează de raspundere partea care o invoca şi o probează în condiţiile legii .
Orice litigii vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar fiind competenta instanta de judecata de la sediul vânzătoarei.
Prezentul contract se completează, acolo unde părţile nu au înţeles să prevadă o anumită clauză contractuală cu prevederile art.1294 şi urm.C.civ
Art.10 Protectia datelor
In conformitate cu dispozitiile legale ,conform Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016 care prevede protejarea datelor cu caracter personal, mi s-a
adus la cunostiinta ca datele personale, constand in nume, cod numeric personal si adresa vor fi prelucrate in scopul derul arii relatiei comerciale si
declar ca sunt de acord, in calitate de beneficiar al Sc Nitela Impex Srl sa imi fie prelucrate aceste datele cu cararcter personal.
Vânzătoare: SC NITELA IMPEX SRL
Director Comercial: Ilea Marius_______________
Director Economic: Mardale Leontina__________
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RO 8187878 ;J16/218/1996
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Cumpărătoare:
Nume&Prenume__________________________
Semnătura________________________________

e-mail: office@nitela.ro
Tel: 0251.59.33.77; 0372.75.00.62; Fax: 0372.871.494
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