Mineral Rom Srl/Carb Srl

Condiții generale de cumpărare a
materialelor si serviciilor
1. Observații preliminare
Aceste condiții generale sunt valabile pentru toate
contractele prezente și viitoare privind livrările de bunuri,
pe care le efectuează furnizorul, în calitate de prestator
societăților Mineral Rom Srl si Carb Srl în calitate de
beneficiar în măsura în care nu s-a stabilit altceva ce
poate fi demonstrat.
Relațiile legale între părție contractuale sunt
reglementate de aceste condiții și de eventualele alte
clause făcute în scris.
Condițiile comerciale și de livrare generale ale
prestatorulu nu sunt valabile, dacă nu au fost revocate în
mod expres.
2. Încheierea contractului
2.1 Contractele dintre părțile contractuale se
materializează doar în scrsi, prin fax sau email.
Verificările livrărilor se poat face și pe cale electronica
precum și de la fiecare locație sau de pe fiecare șantier
al beneficiarului.
2.2 Beneficiarul are dreptul, în cadrul acceptabilității
pentru prestator, să solicite modificarea obiectului livrat
în privința volumului și al execuției. Astfel se vor ajusta
de comun accord impactele, în special în privința
costurilor suplimentare sau a costurilor minime precum și
în privința datelor de livrare, la prețurile inișiale și la
nivelul prețului menționat în contract și se vor menționa
în scris.
2.3 Transmiterea integrală sau parțială a serviciilor
comandate către subprestatori ai prestatorului trebuie
făcută cu acordul beneficiarului.
2.4. Dacă nu s-a stabilit altceva, sunt valabile prețurile
fixe.
2.5. Dacă nu s-a stabilit altceva, prestatorul trebuie să ia
înapoi ambalajul.
3. Plata și deducerea
3.1. În măsura în care beneficiarul primește la timp
facturile împreună cu toate justificativele realizării
comenzii, plata se face în termen de 30 de zile de la
primirea facturii cu o reducere de 3% și în termen de 60
de zile net.
3.2 Plățile prin viramente efectuate de beneficiar se fac –
pe cale electronică – o dată pe săptămână prin virament
bancar, cec sau cambii brute-nete. O plată se consideră
efectuată la timp, dacă într-o săptămână în care se
termină termenul pentru reducere respective plată netă,
cererea de virament ajunge la bancă respective cecul
sau cambia au fost predate la poștă.
3.3 Prestatorul nu are dreptul fără un acord scris al
beneficiarului să cedeze, să ofere drept garanție datoriile
sale sau să permit reținerea acestora de către un terț.
Într-o asemenea situație beneficiarul poate reține o sumă
paușală de 2% din suma facturii pentru cheltuieli de
manipulare suplimentare.
4. Notificarea defectelor/prejudiciul major
Obligația comercială de a notifica plângerile și
consecințele sale juridice conform codului civil nou și
dreptul de reținere devin invalide.

5. Datele de livrare
5.1 Datele și termenele de livrare sunt obligatorii și în
lipsa unei clauze contrare pot fi stabilite de beneficiar în
funcție de necesarul pe șantier/la locul de livrare. Pentru
respectarea datei de livrare este determinantă predarea
mărfii livrate la locul unde aceasta va fi folosită de către
beneficiar. Livrările se vor derula conform indicațiilor
beneficiarului.
5.2 Livrarea se face pe cheltuiala și riscul prestatorului.
Dacă nu au fost stabilite alte prestații precum montarea
etc., riscul și hazardul precum și dreptul nelimitat de
proprietate trec asupra beneficiarului cel mai devreme o
dată cu predarea mărfii livrate la locul unde o va folosi
beneficiarul.
5.3 În măsura în care nu s-a stabilit altceva, marfa ce
trebuie livrată trebuie ambalată corespunzător pe
cheltuiala prestatorului și trebuie predată împreună cu
certificatul de livrare. Pe ambalaj și pe certificatul de
livrare trebuie să fie menționate conținutul livrării precum
și proiectul și numele solicitantului beneficiarului.
6. Calitatea și documentația
6.1 Toate mărfurile livrate ale prestatorului trebuie să
corespundă regulilor tehnice omologate, prevederilor de
siguranță în vigoare, normelor, directivelor și prevederilor
pentru drumuri în vigoare și specificațiilor tehnice stabilite
(marcări CE și altele asemănătoare).
6.2 Dacă autoritățile competente pentru siguranța
construcției (execuției) solicită, în vederea verificării
anumitor cerințe, să consulte desfășurarea procesului de
producție/construcției și documentația de verificare a
prestatorului, atunci prestatorul se declară pregătit ca la
cererea
beneficiarului
să-i
garanteze
acestuia
vizualizarea, să-i prezinte documentele necesare în orice
situație și să-i acorde asistența de care are nevoie.
7. Garantarea și despăgubirea
7.1 Garantarea este oferită pentru o perioadă de 3 ani,
dacă pentru obiectele livrate individual nu s-au stabilit
termene de garantare speciale. Termenul garantării
începe în momentul predării.
7.2 Dacă prestațiile efectuate de prestator pot fi
înstrăinate cu sau fără prelucrarea de către beneficiar,
atunci prestatorul trebuie să acorde o garanție la fel de
lungă ca și obligația de garantare a beneficiarului în
relație cu beneficiarul său.
7.3 Dacă se constată o defecțiune în termenul de
garantare stabilit conform par. 7.1 și 7.2, se presupune
că acesta exista deja în momentul predării. Această
presupunere este valabilă dacă prestatorul nu dovedește
contrariul.
7.4 În cazul existenței unei defecțiuni pentru care există
obligația de garantare, beneficiarul poate să solicite
îmbunătățirea sau schimbarea mărfii defecte sau a unei
piese defecte sau reducerea prețului. Toate costurile
apărute în legătură cu înlăturarea defecțiunilor trec în
sarcina prestatorului. Dacă din relația contractuală
menționată în par. 7.2 beneficiarului îi revin obligații de
garantare și de acordare a despăgubirilor, a căror cauză
se află în serviciile efectuate de prestator, atunci
prestatorul îl va despăgubi pe beneficiar în aceeași
măsură. De asemenea vânzătorul/furnizorul răspunde
nelimitat pentru toate consecințele ulterioare ale
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defecțiunilor. Prestatorul răspunde în continuare pentru
producătorii și furnizorii mărfurilor vândute de el precum
și pentru personalul său auxiliar.
7.5 Exclusiv la cererea și dorința expresă a beneficiarului
prestatorul va ceda beneficiarului drepturile sale de
despăgubire sau garantare din cauza prestațiilor stabilite
prin contract, pe care prestatorul le are față de
subfurnizorii săi. În acest caz prestatorul, în măsura în
care beneficiarul obține o satisfacție din această cesiune,
este eliberat de propriile sale obligații. Prestatorul nu se
poate abate de la dreptul la această cesiune.
8. Retragerea din contract
Beneficiarul are dreptul să efectueze înlocuirea sau să
se retragă din contract, dacă prestatorul se află în
întârziere sau sistează livrările sau devine insolvent.
9. Observații finale
9.1 Dacă una din aceste prevederi sau din alte clauze
vizate este sau devine invalidă, atunci nu este afectată
validitatea restului contractului. Partenerii contractuali
sunt obligați să înlocuiască prevederea invalidă cu o
prevedere care să aibă pe cât posibil același efect.
9.2 Se aplică exclusiv legislația romana cu excluderea
normelor de remitere. Aplicarea Convenției națiunilor
Unite din 11.4.1980 privind contractele de vânzare

internaţională de mărfuri este exclusă.
9.3 Locul de îndeplinire indiferent de adresa la care se
face livrarea, este sediul beneficiarului.
9.4 Pentru toate litigiile apărute din acest contract –
inclusiv pentru acelea privind existența sau inexistența –
este competent Tribunalul de la sediul Beneficiarilor.
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