S.C. CASA AFACERILOR s.r.l.

Mun. BRĂILA str. Calea Galaţi 346, corp C (INCAF) cod: 810385
Cod Fiscal RO 15230016
Tel : 0239 619154 Fax : 0239 621859 Mobil : 0766 763635
Producţie : - Simboluri Naţionale, Internaţionale şi personalizate (Drapele, fanioane, sigle personalizate, accesorii)
Web www.casaafacerilor.ro
E-mail office@casaafacerilor.ro

Contract Colaborare
Încheiat între:
1.- S.C. CASA AFACERILOR S.R.L. – BRĂILA; (Numit în continuare producător)
Sediul social în Mun. Brăila, str. Dudului nr. 8 , bl. 26, ap. 15;
Punct de lucru în municipiul Brăila, str. Calea Galaţi nr. 346 Corp C (INCAF) cod poştal 810385;
Număr înregistrare la Registrul Comerţului J09/139/2003;
Cod Fiscal RO 15230016
În calitate de producător, reprezentată legal prin:
Director General - Ciprian Ştefănescu
Tel: 0239 619154, Fax: 0239 621859, Mobil 0766 763635
Adresă e-mail : office@casaafacerilor.ro
2.- S.C............................................................. în calitate de vânzător/comisionar. (Numit în continuare
vânzător/comisionar), cu sediul social în:
Jud-…………….......….Mun-........................Loc-............................Str-.....................................................
Număr înregistrare la Registrul Comerţului......./…...…/……...., Cod Fiscal-..........................................
Punct de lucru în:
Jud-…………….......….Mun-........................Loc-............................Str-.....................................................
Reprezentată prin : Doamna/Domnul................................................în calitate de-................................
Tel fix-………….….…………Fax-…………...…..………Tel mobil-........................Adresă e-mail…………………………………….
CAPITOLUL 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

•
•

Obiectul contractului îl constituie vânzarea cu amănuntul în magazine – puncte de lucru, (proprii,
închiriate sau prin comisionar) de către vânzător, a articolelor (Simboluri Naţionale, Internaţionale
şi Personalizate – drapele, fanioane, accesorii), produse de S.C. Casa Afacerilor S.R.L. - Brăila.
Articolele şi preţul de producător a acestora sunt cele din ANEXA 1.

CAPITOLUL 2. LIVRARE, CANTITATE, RECEPŢIE, EXPUNERE

•
•
•
•

Producătorul va pune la dispoziţia vânzătorului/comisionarului în termenul cel mai scurt posibil
(după semnarea prezentului contract de către părţi), un stoc iniţial destinat vânzării – respectiv
câte 20 bucăţi din fiecare articol, conform ANEXA 1 la prezentul contract.
Articolele vor fi livrate vânzătorului/comisionarului printr-o firma de curierat rapid pe cheltuiala
S.C. Casa Afacerilor S.R.L. – Brăila.
Vânzătorul/comisionarul poate comanda oricând producătorului completarea sau suplimentarea
stocului cu articolele curente sau cu alte articole noi, conform ofertei producătorului de pe internet
la adresa www.casaafacerilor.ro
Completarea sau suplimentarea stocului la vânzător/comisionar cu alte articole noi, a stocului iniţial
se va face în baza unei comenzi scrise adresate producătorului prin fax sau e-mail.
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•
•
•

Producătorul va da curs comenzii vânzătorului/comisionarului în termenul cel mai scurt posibil în
limita stocului disponibil.
Cheltuielile de transport numai în cazul suplimentării stocului (prin completare cu articole curente
sau cu articole noi) cad în sarcina firmei S.C. Casa Afacerilor S.R.L. – Brăila.
Cheltuielile de transport pentru cazul în care clienţii doresc alte articole pe care
vânzătorul/comisionarul nu le are pe stoc şi care nu fac parte din ANEXA 1, cad în sarcina
vânzătorului/comisionarului care ulterior va putea recupera cheltuiala transportului de la client.

Livrare articole

•
•

Pe tot parcursul derulării prezentului contract, livrarea articolelor se va face de către producător la
adresa indicată de vânzător/comisionar printr-o firmă de curierat rapid.
Cheltuielile de transport (prin firmă de curierat rapid) a articolelor pentru completarea permanentă
a stocului iniţial creat la vânzător/comisionar cf. ANEXA 1 cade în sarcina S.C. Casa Afacerilor
S.R.L. - Brăila.

Recepţie articole

•
•
•

•
•

Recepţia Articolelor cantitativă şi calitativă va fi efectuată de către vânzător/comisionar la sediul
acestuia în momentul primirii coletului ce conţine respectivele articole. (conform Aviz de Expediţie
şi Certificat Calitate ce vor însoţi articolele în colet).
Articolele considerate de vânzător/comisionar, ca fiind în neconcordanţă calitativă sau cantitativă
conform actelor de însoţire, vor fi notificate în scris producătorului în maxim 48 ore de la primirea
coletului.
Producătorul are obligaţia înlocuirii pe cheltuiala sa a articolelor notificate de vânzător.
În lipsa notificării în scris în termenul
vânzătorului/comisionarului este nulă.

stabilit

orice

reclamaţie

ulterioară

din

partea

Riscurile asupra articolelor trec de la producător la vânzător/comisionar după 48 ore de la recepţia
articolelor.

Expunere articole

•
•

Vânzătorul va expune câte o mostră din fiecare articol cât mai la vedere posibil.

•

Se va solicita producătorului înlocuirea acestora, pe cheltuiala producătorului, la primele semne de
degradare.

Cade în sarcina vânzătorului/comisionarului ca mostre din articolele ce sunt expuse să fie
menţinute într-o stare adecvată (să nu fie prăfuite, murdare, etc.)

CAPITOLUL 3. MODALITATEA DE PLATĂ CATRE PRODUCĂTOR (S.C. CASA AFACERILOR S.R.L.)

•

Producătorul şi vânzătorul/comisionarul vor stabili de comun acord o zi scadentă (lunar) pentru
efectuarea plăţii numai a contravalorii articolelor vândute pe parcursul unei luni calendaristice
respectiv 30 zile.

•

Vânzătorul/comisionarul va calcula şi va plăti producătorului contravaloarea numai a articolelor
vândute pe parcursul a 30 zile calendaristice, conform preţurilor de referinţă a articolelor din
ANEXA 1.

•

Plata contravalorii articolelor vândute, va fi făcută de către vânzător/comisionar, în favoarea
producătorului prin Ordin de Plată (la termenul stabilit de comun acord), în contul:
S.C. Casa Afacerilor S.R.L. – Brăila, RO 15230016
Banc Post Brăila RO22 BPOS 0900 3278 141R OL01

2

•
•
•

•

•
•

În momentul efectuării plăţilor, S.C. Casa Afacerilor va elibera factură fiscală în favoarea
vânzătorului/comisionarului.
Factura fiscală în original va fi trimisă vânzătorului/comisionarului, prin C.N. Poşta Română cu
scrisoare confirmare de primire.
Pentru ca această factură să reflecte cu exactitate articolele şi cantităţile ce au fost vândute,
vânzătorul/comisionarul are obligaţia ca la data scadentă odată cu efectuarea plăţii în contul mai
sus menţionat să trimită o situaţie scrisă (Fax, E-mail, Scrisoare confirmare de primire) cu
articolele vândute pe parcursul celor 30 zile precum şi cu articolele rămase pe stoc, prin
completarea/semnarea tabelului din ANEXA 2.
După efectuarea plăţii lunare în contul producătorului, vânzătorul/comisionarul şi producătorul se
vor pune de acord în ceea ce priveşte necesitatea completării stocului sau suplimentarea stocului
cu articole noi. Cheltuielile de transport pentru completarea stocului sau suplimentarea acestuia,
cad în sarcina firmei S.C. Casa Afacerilor S.R.L. – Brăila.
Nu se acceptă întârzieri de plată a contravalorilor articolelor vândute pe parcursul celor 30 zile din
luna precedentă, mai mari de 10 (zece) zile lucrătoare din partea vânzătorului/comisionarului în
favoarea producătorului decât dacă se invocă prin notificare scrisă FORŢA MAJORĂ.
Orice zi întârziere de plată peste termenul stabilit duce la aplicarea unei penalităţi de 0,4 % RON la
total suma datorată producătorului, precum şi la încetarea prezentului contract fără alte notificări.
Marfa rămasă pe stoc în acest caz la vânzător/comisionar va fi ridicată de producător pe cheltuiala
vânzătorului.

FORŢA MAJORĂ – Aşa cum prevede legea apără de răspundere partea care o invocă.

•

•

•

Partea care o invocă trebuie să avizeze cealaltă parte printr-o notificare scrisă, despre existenţa,
data începerii evenimentelor considerate ca forţă majoră şi data sfârşirii lor (inundaţii, cutremure,
înzăpeziri, incendii, etc.).
Pentru prezentul contract se înţelege a însemna forţă majoră orice eveniment sau circumstanţă
care nu a existat la momentul semnării contractului, care nu au putut fi prevăzut fiind în afara
controlului părţilor, împiedicând orice parte parţial sau total de îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
Pentru orice întârziere/neîndeplinire a obligaţiilor contractuale datorate forţei majore, nici o parte
nu este îndreptăţită să reclame penalităţi sau daune.
Apariţia situaţiei de forţă majoră nu exonerează vânzătorul/comisionarul de la obligaţia să facă la
timpul cuvenit plata sumelor corespunzătoare livrărilor făcute de producător.

CAPITOLUL 4. VALABILITATE/REZILIERE
•

•

Prezentul contract are valabilitate nelimitată din momentul semnării lui de către părţi.
Prezentul contract poate fi reziliat în scris de oricare din părţi pe motive obiective (nerentabilitate,
etc.).

La rezilierea contractului se impun următoarele condiţii:
•

•
•

Partea care doreşte rezilierea contractului are obligaţia să înştiinţeze în scris cealaltă parte despre
intenţie cu 15 (cincisprezece) zile în avans.
La rezilierea contractului vânzătorul/comisionarul se obligă să achite la zi eventualele sume
datorate producătorului din vânzarea articolelor furnizate şi să predea printr-un delegat desemnat
de producător, articolele rămase pe stoc (în aceleaşi bune condiţii în care a fost făcută recepţia).
S.C.
Casa
Afacerilor
S.R.L.
Brăila
va
ridica
articolele
rămase
pe
stocul
vânzătorului/comisionarului, în cazul rezilierii contractului în termenul şi condiţiile stipulate, pe
cheltuiala sa.

CAPITOLUL 5.LITIGII
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•
•

Se va încerca rezolvarea oricărui litigiu apărut din executarea, validarea sau încetarea prezentului
contract pe cale amiabilă şi numai în scris (Fax, E-mail, Scrisori confirmare primire).
În caz contrar rezolvarea oricărui litigiu va fi de competenţa Comisiei de Arbitraj al Camerei de
Comerţ Brăila, sau în cel mai rău caz de competenţa Instanţei Judecătoreşti Brăila.

CAPITOLUL 6. DISPOZIŢII FINALE

•
•

Prezentul contract conţine 4 (patru) pagini şi 2 (două) ANEXE, s-a încheiat în două exemplare cu
acordul părţilor, câte unul pentru fiecare parte şi produce efecte odată cu semnarea lui.
Clauzele contractuale pot fi modificate numai cu acordul scris al părţilor care vor constitui acte
adiţionale la prezentul contract.

NOTĂ:

•
•
•

Pentru articolele din stocul iniţial creat la vânzător/comisionar, inclusiv menţinerea permanentă a
acestuia S.C. Casa Afacerilor. S.R.L.-Brăila practică preţurile cf. ANEXA 1 din prezentul contract.
S.C. Casa Afacerilor S.R.L.-Brăila, are dreptul printr-o notificare prealabilă în scris şi numai înainte
de o completare a stocului iniţial creat la vânzător/comisionar să modifice preţurile din ANEXA 1.
Pentru diverse alte articole care nu sunt cuprinse în ANEXA 1 a prezentului contract, şi pe care
doreşte să le comercializeze vânzătorul/comisionarul, preţurile practicate de S.C. Casa Afacerilor.
S.R.L.-Brăila sunt cele de pe site-ul firmei, respectiv www.casaafacerilor.ro

PRODUCĂTOR

VÂNZĂTOR/COMISIONAR

S.C. Casa Afacerilor S.R.L. – Brăila

S.C. ……………………………….……………....................…..

Director General

Director

Ştefănescu Ciprian

…..………………………………

L.S.

Menţiune :
• În cazul în care aveţi mai multe puncte de desfacere şi doriţi comercializarea articolelor menţionate
în prezentul contract la fiecare punct de desfacere, rugăm completaţi un astfel de contract pentru
fiecare punct de desfacere separat pentru a crea un stoc iniţial disponibil spre vânzare pentru fiecare
punct de desfacere.
• S.C. Casa Afacerilor S.R.L. nu impune o limită la adaosul comercial precticat de vânzător/comisionar.
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