Condiii generale de livrare i de plat la comerul cu
oelul laminat
I. Încheierea contractului

IV.Livrarea i preluarea mrfii

1. Aceste condiii generale de livrare i de plat sunt
valabile pentru toate contractele de cumprare actuale i de
asemenea i cele viitoare, respectiv i pentru alte contracte
i operaii, inclusiv activiti de consultan i informare, dac
acestea nu vor fi schimbate în scris..
2. Ofertele vânztorului nu au caracter de obligativitate.
Contractele i alte înelegeri încheiate, mai ales înelegerile
secundare i promisiunile care au fost fcute verbal, se pot
considera ca fiind ferme doar atunci când au fost confirmate
în scris de ctre vânztor.
3. În cazul incertitudinilor, la explicarea formalitilor
juridice se vor folosi prevederile corespunztoare ale
Drepturilor internaionale pentru explicarea articolelor
auxiliare (Incoterms).

1. Vânztorul este obligat s livreze marfa în termenul
stabilit în contract sau în termenul determinat prin modul
stabilit în contract. Termenele de livrare se consider c
încep în ziua confirmrii comenzii, îns nu înainte de a fi
specificate toate amnuntele comenzii i emise toate
autorizaiile necesare.
2. Produsele sunt livrate la timp dac cumprtorul este
anunat la timp s-i preia marfa din fabric sau din depozitul
vânztorului.
3. Dac marfa urmeaz s fie expediat, livrarea mrfii se
consider realizat prin predarea acesteia primului
transportator
spre
transportare
ctre
cumprtor.
Angajamentul vânztorului este de asemenea îndeplinit la
timp, dac a fost permis primului transportator s preia marfa
livrat dar transportul nu s-a realizat i aceasta nu din vina
vânztorului.
4. Dac marfa urmeaz s fie expediat, vânztorul poate
stabili traseul, mijlocul de transport precum i transportatorul,
dac nu este stabilit altfel în scris.
5. Dac vânztorul a stabilit traseul, mijlocul de transport
sau transportatorul iar marfa nu a fost livrat, vânztorul
poate proceda conform punctului IV. 12.
6. Dac transportul nu se poate realiza pe traseul i în
termenul presupus nu din vina vânztorului, atunci
vânztorul este îndreptit s transporte produsele pe alt
traseu i la alt loc de destinaie, cheltuielile aprute achitând
cumprtorul. Cumprtorul va avea posibilitatea ca înainte
s se exprime.
7. Vânztorul nu rspunde pentru livrarea întârziat sau
neefectuarea livrrii mrfii ca urmare a vinei subfurnizorilor.
8. Termenul de livrare se prelungete cu perioada în care
cumprtorul este în întârziere cu plata, dac vânztorul nu
poate livra marfa la timp i reglementar ca urmare a acestei
întârzieri.
9. Dac vânztorul intr în întârziere la livrare ,
cumprtorul poate s renune la contract dup scurgerea
duratei corespunztoare stabilite de vânztor, dac marfa nu
a fost livrat în acest timp, doar prin comun acord cu
vânztorul.
10. Cumprtorul este obligat s preia marfa din fabrica
sau din depozitul vânztorului fr întârziere dup avizul
prelurii mrfii, dac nu s-a stabilit altfel. Dac marfa
urmeaz s fie expediat, cumprtorul este obligat s preia
marfa fr întârziere dup transportul acesteia la locul de
destinaie.
11. În cazul în care cumprtorul este în întârziere cu
preluarea mrfii sau cu efectuarea plii în cazul în care
livrarea mrfii i achitarea plii se efectueaz simultan,
vânztorul poate s depoziteze produsele pe cheltuiala
cumprtorului i s rein aceast marf pân ce
cumprtorul achit aceste cheltuieli.
12. Evenimentele cauzate de fora major îl îndreptesc pe
vânztor s prelungeasc termenul de livrare pe o perioad
egal cu durata limitrii produciei plus perioada necesar
reînnoirii produciei. Ca for major se consider toate
evenimentele care complic radical sau împiedic
vânztorului furnizarea mrfii (ca de exemplu incendiul,
distrugerea instalaiei sau a cilindrului, neajunsul de energie
i materie prim), precum i obstacolele pe cile de transport
i aceasta indiferent dac aceste evenimente se ivesc la
vânztor, în uzina furnizorului sau la subfurnizor.
13. Vânztorul este îndreptit la livrri pariale în funcie de
caracterul comenzii
14. La contractele la care obiectul contractului sunt livrrile
repetate, comenzile i specificaiile în funcie de tipul lor,
transmise de ctre cumprtor trebuie sa cuprind cantiti
aproximativ egale aferente unei luni. În caz contrar
vânztorul este îndreptit s stabileasc o anumit cantitate
i tipul de livrare în funcie de o cugetare raional. Dac prin

II.Preurile
1. Dac nu va fi stabilit altfel, sunt valabile preurile i
condiiile conform listei de preuri valabile la încheierea
contractului.
2. Prin pre se înelege preul de cumprare pentru
produsele preluate din fabric sau depozit fr TVA, dac nu
a fost stabilit altfel
3. Dac produsele urmeaz s fie expediate, vânztorul
poate stabili preul transportului conform listei de preuri
valabile în ziua de livrare, dac nu a fost stabilit altfel. Toate
taxele auxiliare imprevizibile, inclusiv taxele de vam,
precum i taxele de vam noi aprute, taxele pentru
transport i majorrile acestora le suport cumprtorul,
atâta timp cât regulamentele juridice nu precizeaz altfel.
III.Plile i decontrile
1. Plile vor fi efectuate fr scderea scontului. Data
achitrii se consider acea zi când vânztorul poate s
dispun de suma corespunztoare. Cheltuielile legate de
plat le suport cumprtorul.
2. Vânztorul primete poliele reescont ca plat pentru
produse doar dac acest lucru a fost contractat explicit.
Relaiile juridice ale polielor sunt reglementate de Legea nr.
191/1950 MO.
3. În cazul întârzierii achitrii preului de ctre
cumprtor,vânztorul este îndreptit s calculeze dobânda
de întârziere în valoare de 12,75% p.a. începând cu prima zi
de întârziere. Prin aceasta nu este în nici un fel afectat
obligaia de achitare a pagubei aprute în legtur cu
întârzierea plii cumprtorului.
4. În cazul întârzierii cumprtorului plii cumprtorului,
vânztorul este îndreptit s interzic o alt înstrinare i
prelucrare a mrfii furnizate. Mai departe vânztorul este
îndreptit s preia înapoi marfa livrat, eventual dup o
înelegere s intre în spaiul de producie al cumprtorului,
s-i ia înapoi marfa i dac este posibil s o vând cât mai
rentabil. Beneficiul dintr-o astfel de vânzare, dup scderea
cheltuielilor aprute, vânztorul îl va folosi pentru
compensarea plii datorate de cumprtor.
5. Cumprtorul poate s evite urmrile juridice menionate
la punctul 4 prin oferirea unei garanii în valoarea dreptului
ameninat al vânztorului.
6. Vânztorul este îndreptit s calculeze toate creanele
care le are fa de cumprtor. Se pot calcula creanele
bneti contra celor materiale. De asemenea se pot calcula
creanele scadente fa de cele fr scaden, în acest caz
data scadenei creanelor este ziua calculrii acestora.
Obiectul calculrii nu pot fi creanele pe care una dintre pri
le consider ca fiind discutabile.

comenzile pariale cantitatea stabilit contractual va fi
depit, vânztorul este îndreptit, nu îns obligat, s
livreze surplusul. Vânztorul poate s factureze surplusul la
preul valabil în momentul comenzii.
15. Dreptul de reinere îi revine cumprtorului doar pentru
garanii care reies din aceeai relaie juridic precum i acest
drept de reinere.
V. Transferul dreptului de proprietate i pericolul daunei
materiale
1. Cumprtorul obine dreptul de proprietate asupra mrfii
livrate (numit în continuare marf cu restricie) doar în
momentul îndeplinirii tuturor obligaiilor care reies din
contract
2. În cazul în care cumprtorul prelucreaz marfa cu
restricie, vânztorul este coproprietar al unei pri egal cu
proporia valorii mrfii cu restricie din valoarea obiectului
strin.
3. Cumprtorul este îndreptit c înstrineze marfa cu
restricie doar în cazul când nu este în întârziere cu plata i
numai dac în relaiile comerciale aceasta este legal.
4. Cumprtorul cesioneaz cu rezerve vânztorului toate
creanele rezultate din înstrinarea mrfii prin semnarea
acestui contract. Aceste creane cesionate vor servi
vânztorului ca i garanie iar dup îndeplinirea tuturor
obligaiilor de ctre cumprtor, reieite din acest contract,
vor fi cesionate înapoi cumprtorului. În cazul înstrinrii
mrfii asupra creia vânztorul este coproprietar conform
punctului V.2., este valabil cesiunea creanei în valoarea
acestei pri aferente.
5. Dac valoarea nominal a garaniilor actuale depete
valoarea total a creanei garantate cu mai mult de 10
procente, vânztorul este obligat la cererea cumprtorului
s renune -la valoarea care depete creana garantatpartea de garanie dup voina sa.
6. umprtorul este îndreptit s extorcheze creanele din
alte vânzri pân la revocare de ctre vânztor. Vânztorul
folosete dreptul de revocare doar în cazul întârzierii
cumprtorului cu achitarea preului. Cumprtorul este la
aceasta obligat ca la cererea vânztorului s informeze
imediat angajaii si despre cesionarea creanei – dac acest
lucru nu l-a fcut vânztorul – i s predea vânztorului toate
informaiile i datele de baz necesare extorcrii creanei.
7. Dac nu se ajunge la cesionarea creanelor conform pct.
V.4., cumprtorul este îndreptit s cesioneze creanele –
inclusiv vânzarea lor prin factoring bancar – doar cu
confirmarea anterioar în scris a vânztorului.
8. Cumprtorul trebuie s informeze neîntârziat
vânztorul despre oprirea sau alt limitare a creanei în
favoarea terelor persoane.
9. Pericolul pagubei asupra produselor trece în
responsabilitatea cumprtorului încapând cu momentul
livrrii.
VI. Calitate, dimensiuni, greutate
1. Dac nu au fost contractate în scris normele
internaionale, calitatea i dimensiunile sunt stabilite conform
normelor EN, respectiv a listei de materiale. Dac acestea
nu sunt la dispoziie atunci sunt valabile uzanele comerciale.
2. Produsele vor fi livrate fr ambalaj i fr protecie
anticorosiv. Dac aceasta este o uzan comercial,
vânztorul livreaz produsele în ambalaje. În acest caz
vânztorul asigur ambalajul, mijloace de protecie i
mijloacele
de
transport
auxiliare
pe
cheltuiala
cumprtorului. Ambalajul , mijloacele de protecie i cele
auxiliare de transport nu vor fi înapoiate, dac nu va fi stabilit
altfel.
3. Marfa va fi cântrit de ctre subfurnizor sau direct de
vânztor, cântrirea fiind decisiv pentru stabilirea greutii.
Greutatea va fi dovedit pe baza prezentrii actului de
cântrire aferent. Dac legal este permis, greutatea poate fi
stabilit fr cântrire i aceasta conform EN. Neschimbat

rmâne greutatea brut cu ambalaj i cea net fr ambalaj,
uzual în industria oelului în CE. Deficiene în greutatea
mrfii pot fi valorificate doar pe baza efecturi cântririi
suplimentare oficiale, i aceasta neîntârziat dup livrarea
acesteia. Numrul de buci, armri etc. menionate în foaia
de transport, având în vedere greutatea mrfii nu este
obligatorie. Dac nu se efectueaz cântrirea în parte a
bucilor mrfii, este întotdeauna decisiv greutatea total a
lotului de livrare. În asemenea cazuri diferena în greutatea
total a mrfii i suma greutii bucilor de marf în parte se
împarte în proporie corespunztoare pe numrul de buci
al mrfii.
VII. Controlul vizual al mrfii
1. Cumprtorul este obligat s controleze marfa cât
posibil de repede dup transferul pericolului pagubei asupra
mrfii în responsabilitatea sa. Dac marfa urmeaz s fie
expediat, cumprtorul este obligat s efectueze controlul
mrfii doar dup la preluarea mrfii. Dac cumprtorul nu
efectueaz controlul mrfii cu grij profesional i la timp, nu
poate s valorifice dreptul de a reclama defectele gsite la
acest control, fr s se considere c marfa a vaut acetse
defecte în momentul livrrii.
VIII. Rspunderea pentru defecte
1. Cumprtorul este îndreptit s valorifice dreptul din
rspunderea pentru defecte doar în cazul în care pred
vânztorului un comunicat despre defectele mrfii relizat în
urma:
* constatrii defectelor evidente fr întârziere dup
efectuarea controlului profesional pe care este obligat s-l
efectueze conform punctului VII.
* defectele au putut fi constatate mai târziu la
prelucrarea mrfii
Defectele evidente pot fi valorificate cel târziu la preluarea
mrfii în depozitul clientului. Prin expirarea termenului de
garanie stabilit de lege este exclus valorificarea dreptului
de rspundere pentru defecte. Prin expirarea perioadei de
garanie din momentul în care cumprtorul a avut
posibilitatea s verifice marfa este exclus valorificarea
rspunderii pentru defecte. Prin expirarea perioadei de 14
zile de la livrarea mrfii este exclus valorificarea dreptului
din rspunderea pentru defectele evidente.
1. Dac cumprtorul constat defecte la marf, atunci
trebuie s opreasc imediat prelucrarea mrfii.
2. Dac marfa are defecte, cumprtorul este îndreptit s
pretind livrarea altei mrfi în locul acesteia sau repararea
acesteia. Dac vânztorul nu procedeaz astfel,
cumprtorul are dreptul la micorarea preului sau la
rezilierea la contract.
3. Dac cumprtorul nu colaboreaz cu vânztorul
neîntârziat i nu-i acord o posibilitate real de convingere
asupra defectelor mrfii i de asemenea nu-i acord
neîntârziat la cerere marfa reclamat sau mostrele acestei
mrfi, se anuleaz toate aceste drepturi care rezult din
rspunderea pentru defecte.
4. La marfa care a fost vândut ca i rebut – de ex. aa
numit il. material – având în vedere calitile i calitile
obinuite ale acestor produse cumprtorul nu are dreptul la
nici un fel de drepturi rezultate din rspunderea general
pentru defecte sau din garanie.
5. Pentru repararea mrfii rspunde vânztorul îi asum
aceeai rspundere ca i pentru marfa livrat.
IX. Limitarea general a rspunderii pentru defecte i
perimare
1. Dac în aceste condiii nu este stabilit altfel, vânztorul
suport rspunderea pentru paguba aprut având ca i

motiv înclcarea obligaiilor contractuale i a celor
necontractuale doar în cazul unei aciuni intenionate sau
neglijenei mari. Rspunderea vânztorului nu se refer – în
afara cazului aciunii intenionate – la pagubele care nu au
putut fi prevzute la tranzacia concret i în condiii normale
sau la care cumprtorul este asigurat sau de obicei poate fi
asigurat.
2. Toate drepturile fa de vânztor înceteaz în limita
perioadei de perimare stabilit de lege.
X. Locul de efectuare a predrii , instana juridic
competent i dreptul hotrâtor
* Locul de efectuare a predrii mrfii este fabrica sau
depozitul. Dac marfa urmeaz s fie expediat, locul de
efectuare a predrii a mrfii este locul de destinaie.
* Instituia juridic competent este în caz de litigiu pentru
ambele pri va fi pe teritoriul Praga. Cumprtorul îns
poate fi reclamat i la tribunal.
* Pentru toate relaiile juridice între cumprtor i vânztor
se va folosi regulamentul juridic al Republicii Cehe.

