Casa Comercială "AquaTrade" SRL,
МD-3102, mun. Bălţi,str. Aerodromului 14/A
Call-center 14200, 069514200, 079514200
Tel. 0(231) 54561, fax 54562

Contract de vânzare-cumpărare/livrare
Nr__________din data de _____________
Încheiat între:
CC «AquaTrade» SRL, numită în continuare Vânzător, şi totodată creditor în persoana directorului Barabas S.V., ce activează în baza Statutului, şi firma
__________________________________________________________________________, numită în continuare Cumpărător, în persona directorului
_____________________________________________________________, care este totodată și fidejusor a cumpărătorului, ce activează în baza Statutului,
extrasului şi buletinului de identitate, au încheiat contractul prezent privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Vânzătorul se obligă să furnizeze apă potabila naturală îmbuteliată de calitate înaltă(în butelii de 19 L, 1,5litri, 0,5 litri) şi alte mărfuri (ceai, cafea,
pompe de mînă ş.a. accesorii), iar Cumpărătorul să le recepționeze la sediul acestuia și să achite prețul produselor/mărfurilor, în continuare Marfă, în
termenii stabiliți, conform comenzii depuse, în baza condițiilor expuse mai jos în contractul prezent.
1.2. Vânzătorul se obligă să transmită în folosință gratuită cumpărătorului, în baza unui contract aleatoriu încheiat la prezentul contract, utilaj pentru
răcirea/încălzirea apei potabile îmbuteliate, livrate în baza prezentului contract. Ambele contracte vor ambele interdependente şi aleatorii. Clauzele unuia
vor completa clauzele celuilalt și încetarea unuia sau rezilierea unuia din contracte va duce la reazilerea celuilalt.
1.3. Contractul este confidențial și clauzele acestuia nu vor fi divulgate de pârți. În caz contrar partea care divulgă informații despre produs, preț,
sortiment, vânzător va fi sancționat.

2. CALITATEA MĂRFURILOR
2.1 Calitatea Mărfurilor furnizate trebuie să corespundă standardelor, condițiilor tehnice, altor documente normative ce reglementează cerințele (indicii) de
calitate și să fie însoțite de documente, ce atestă calitatea Mărfii, model stabilit.
2.2. În scopul păstrării calității apei livrate, cumpărătorul este obligat să respecte următoarele condiții de păstrare: - Să depoziteze și să consume apa la
temperaturi cuprinse între +5 și +20 grade C, în încăperi sanitar curate în care nu persistă produse odorizante și mirosuri străine de produse chimice de
menaj, vopsele, lacuri, benzină, motorină uleiuri, tutun. La fel încăperea trebuie ferită de razele directe de soare și aparate de încălzire și temperaturi mai
mari de 22 grade Celsius; - Să nu permită pătrunderea corpurilor străine în butelie; - Umiditatea aerului nu trebuise ă depășească 75 %;
2.3. Termenul de valabilitate a apei potabile îmbuteliate constituie 6 luni din momentul producerii, termenul de producere este indicat pe ambalaj;
2.4. Pretențiile și alte cereri ale cumpărătorului, legate de calitatea produselor livrate în baza acestui contract nu se primesc în cazul încălcării de către
cumpărător a condițiilor de păstrare prevăzute la p.2.2, expirarea termenului de valabilitate, ne petrecerea de către cumpărător cel puți o dată la șase luni (3
luni la utilizarea intensivă a utilajului sau în condiții cu umiditate sporită, praf, locuri publice) a profilaxiei de curățare a utilajului de răcire/încălzire apei, la
utilizarea intensivă a utilajului, și la utilizarea pompei manuale pentru pomparea apei din butelie sau utilizarea buteliei fără nici un instrument de pompare.
2.5. Pretențiile și alte cereri ale cumpărătorului, legate de calitatea produselor livrate în baza acestui contract se primesc în cazul respectări prevederilor
p.2.3, p.2.4., păstrarea integrității buteliilor, prezenta apei în volum de cel puțin 2/3 de masă în butelie.

3. PREŢUL MĂRFURILOR, VALOAREA CONTRACTULUI ȘI PLATĂ
3.1 Furnizarea și vânzarea mărfurilor Cumpărătorului se efectuează în baza prețurilor de livrare în vigoare ale Vânzătorului.
3.2. Vânzătorul, în scopul garantării lichidității sale viabile, este în drept să modifice prețul produselor/mărfurilor, volumul minim al livrării, graficul de
livrare, numai după stricta informare a cumpărătorului prin intermediul telefonului în momentul primirii comenzii.
3.4 Achitarea Mărfurilor livrate se efectuează de Cumpărător prin transferul sumei bănești pe contul de decontare al Vânzătorului în prealabil (avans) sau
în termen de ______________(_______________________________________) zile calendaristice din momentul de primire a Mărfurilor.
3.5. În caz de întârziere cu achitarea sumei pentru partida precedentă, Vânzătorul este în drept să refuze livrarea partidei ulterioare de marfă, până la
achitarea de cumpărător a datoriei.
3.6. În caz de nerespectare de către cumpărător a termenelor de achitare a mărfurilor stabilite de p.3.4. din Prezentul contract, Vânzătorul va aplica
prevederile p. 6.6. din contractul menționat.
3.7. Prin efectuarea achitării mărfurilor prin virament, marfa se consideră achitată în cazul așezării banilor pe contul de decontare a vânzătorului;

4. MODUL DE FURNIZARE ȘI RECEPTIONARE A MĂRFURILOR
4.1. Livrarea mărfurilor se efectuează în baza comenzii înaintate prealabil de cumpărător și recepționate de persoana autorizată a vânzătorului la numerele
de telefon:
Serviciul Clientela : - 14200, 0(695) 14200, 0(795) 14200
e-mail: om14200@aquatrade.md
4.2. Comanda înaintată prealabil se consideră comanda efectuată către Vânzător de la orele 8-00 până la orele 17-00, cu o zi înainte de ziua livrării;
4.3. În comanda cumpărătorului trebuie să fie indicate: denumirea mărfurilor, sortimentul și cantitatea, data, timpul, ora și locul livrării. În orice caz timpul
şi ziua livrării fiecărei partide se stabilește de pârți reieșind din graficul de livrare a vânzătorului, întocmit reşind din posibilitatea reală de livrare(intervalul
de timp pentru livrarea mărfurilor în raioanele apropiate constituie 3 ore, pentru cele mai îndepărtate 4 ore). Timpul de livrare și data poate fi modificată
unilateral de vânzător în cazul în care condițiile meteorologice se înrăutățesc.
4.4. Livrarea mărfurilor se efectuează din contul vânzătorului la adresa cumpărătorului, cu condiția obligatorie ca cumpărătorul să comande și să achite
cel puțin 2 butelii de apă potabila naturală îmbuteliată de 19 litri.
4.5. Produsele altele decât apa îmbuteliată de 19 litri pot fi comandata și livrate numai odată cu apa în butelii de 19 litri
4.6. Marfa se consideră predată și preluată/primită după cantitate și calitate în baza facturii fiscale, completată în modul stabilit, semnată și parafată de
reprezentanții ambelor părți (celei ce predă și celei ce primește marfa), precum și documentelor de calitate (certificate de conformitate și calitate). Din
acest moment dreptul de proprietate și riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului este transmis Cumpărătorului. Persoana împuternicită a
cumpărătorului se consideră orice persoană care are în posesia ștampila firmei. În acest caz vânzătorul va considera că această persoană este oficial
învestită cu dreptul de a semna documentele fiscale și contabile.
4.7. În caz de necorespundere a cantității mărfii recepționate cu cea indicată în factură, de către părți se va face mențiunea pe factură. Dacă o astfel de
mențiune lipsește, se consideră că marfa a fost predată în sortimentul, cantitatea și calitatea indicate în factură. Dacă reprezentantul cumpărătorului
observă un neajuns a mărfii, cantitate în plus are dreptul să ceară predarea mărfii în cantitatea stabilită sau după caz să achite marfa care este în plus.
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4.8. Cumpărătorul, dacă la predarea mărfii de către vânzător observă marfă cu defecte vizibile, este obligat să anunțe imediat reprezentantul vânzătorului și
să ceară înlocuirea pe loc a produselor cu defecte vizibile. Ulterior predării mărfurilor riscurile pieririi bunurilor nu le suportă vânzătorul.
4.9. Cumpărătorul, după recepționarea mărfurilor, este obligat să respecte condițiile de păstrare a mărfurilor indicate la p.2.2.a prezentului contract și în
caz de depistare a mărfurilor necalitative, cu respectarea prevederilor p.2.4. va cere vânzătorului înlocuirea mărfurilor necalitative cu cele de calitate
corespunzătoare din contul său. Punctul dat va fi executat de către vânzător numai după verificarea mărfurilor livrate și depistarea vinovăției
vânzătorului.
4.10. În scopul evitării conflictelor iscate din cauza calității mărfurilor, cumpărătorul este obligat să invite reprezentantul vânzătorului, care trebuie să se
prezinte la sediul cumpărătorului în termen de 24 ore de la solicitare, sau în alt termen care a fost agreat de ambele pârți.
4.11. Dacă Cumpărătorul în momentul recepționării mărfurilor nu va invoca vânzătorului circumstanțele arătate la p.4.7- 4.8. a prezentului contract, acesta
nu are dreptul să facă trimitere la ceste puncte ulterior recepționării mărfurilor;
4.12. Obligația vânzătorului de livrare a mărfurilor comandate va fi executată de către acesta la momentul aplicării ștampilei cumpărătorului în factura
fiscală sau de expediție. După semnarea facturii dreptul de proprietate și toate consecințele pierderii bunurilor sau pieririi acestora trec de la vânzător la
cumpărător;
4.13. Cumpărătorul pentru refuz neîntemeiat sau eschivare de la recepționarea mărfurilor solicitate și comandate de la vânzător conform p.4.1. și 4.2.,
livrate de vânzător în termenii stabiliți la adresa indicată de cumpărător va vânzătorului o amendă egală cu cheltuielile de transport în mărime de 50 lei
pentru fiecare comandă. Acest punct este valabil și în cazul când cumpărătorul nu este acasă sau la sediul acestuia indicat în comandă sau contract;

5. AMBALAJUL(RECIPIENTUL)
5.1. Apa potabilă naturală se livrează în recipiente (butelii) returnabile confecționate din policarbonat în volum de 19 litri, care aparțin cu drept de
proprietate vânzătorului. La prima livrare a apei în incipient, cumpărătorul achită o garanție pentru incipient(e) care asigură executarea obligației de
restituire a recipientului către vânzător. Toate incipientele/buteliile livrate către cumpărător trebuie să fie garantate financiar. Obiectul garanției constă în
sumă bănească în mărimea costului buteliei. În cazul în care cumpărătorul nu asigură cu suma de bani buteliile livrate, în sarcina acestuia cade restituirea
buteliilor la solicitare sau recompensarea costului acestora. Prețul incipientului este stabilit pentru fiecare comandă a cumpărătorului conform listei de
preturi a vânzătorului și se aduce la cunoștință cumpărătorului. Suma garanției se achită în momentul primii comenzi.
5.2. La livrările ulterioare a apei în recipiente, vânzătorul predă cumpărătorului apa îmbuteliată în recipiente proporțional cu numărul de recipiente utilizate
și restituite către vânzător cu respectarea p.5.3. din prezentul contract. Dacă cumpărătorul va transmite vânzătorului mai puține recipiente decât a
comandat și a recepționat, acesta va achita diferența pentru incipientele transmise în plus în cel mult 5 zile calendaristice de la livrare.
5.3. La restituirea incipientului, reprezentantul vânzătorului efectuează verificarea stării acesteia. Incipientul(butelia) restituită trebuie să fie curată, fără
mirosuri străine, fără urme de murdărie interioară și exterioară sau urme de lichidări străine cu respectarea integrității etichetei producătorului, fără
zgârieturi, crăpături și deformări. Incipientul sau incipientele nu se recepționează de reprezentantul vânzătorului dacă aceasta nu corespunde celor
indicate mai sus. Contravaloarea recipientului sau recipientelor se achită de cumpărător în termen de 5 zile de la constatarea faptelor și circumstanțelor
indicate mai sus din garanția reținută de vânzător conform prețurilor vânzătorului la momentul livrării mărfurilor sau la momentul restituirii acestora.
5.4. în caz de impurificare microbiologică a incipientului(incipientelor) din partea interioară manifestat prin înverzirea buteliei, care se datorează
impurificării utilajului pentru utilizarea apelor din butelie( cooler sau pompă), cumpărătorul este obligat să restituie contravaloarea incipientului car enu
poate fi util spre utilizare şi este obligat din contul său, să efectueze curățirea aparatului pentru utilizarea apei îndată ce a depistat impurificarea
acestuia. În cazul dat incipientul este marcat ca necorespunzător și de pe el se rupe eticheta.
5.5. În cazul păstrării buteliilor în stare necorespunzătoare pe momentul între livrări, cumpărătorul este obligat să respecte următoarele condiții:
5.5.1. Să depoziteze buteliile în încăperi sanitar curate în care nu persistă mirosuri de produse odorizante și mirosuri străine de produse chimice de
menaj, petrolier, de acetonă sau vopsele, lacuri, benzină, motorină uleiuri, tutun. Și la temperaturi nu mai joase de 2 grade Celsius.
5.5.2. Utilizarea recipientelor se permite numai pentru apa minerală naturală livrată de vânzător, păstrarea apei de la robinet, altor tipuri de lichide
și substanțe aduce la deteriorarea acesteia și imposibilitatea utilizării acesteia în procesul ulterior de îmbuteliere.
5.5.3. se interzicerea deteriorarea aspectului exterior a incipientelor, desenarea, marcarea ruperea zgârierea etichetei și buteliei;
5.6. Cumpărătorul este obligat să restituie incipientele în termen de 7 zile din momentul declarării rezilierii contractului sau din momentul când din data
ultimei comenzi au trecut 30 de zile calendaristice;
5.7. În caz de încetare a relațiilor contractuale între părți, vânzătorul este obligat să restituie contravaloarea garanției achitate de cumpărător pentru
integritatea buteliilor, dacă acestea corespund cerințelor punctelor 5.3.-5.5 din prezentul contract cu condiția restituirii tuturor buteliilor către vânzător și
achitării tuturor datoriilor către vânzător;
5.8. în cazul când cumpărătorul are datorii fată de vânzător, ultimul poate reține suma de garanție pentru butelii în costul datoriei.
5.9. În cazul achitării datoriei către vânzător, acesta este obligat la cererea cumpărătorului în termen de 7 de la achitarea datoriilor și restituirea recipientelor
zile să restituie contravaloarea garanției. În orice condiții, cumpărătorul este obligat să restituie recipientele primite de la vânzător în termenii și condițiile
indicate la p.5.6. sau în termen de 7 zile calendaristice de la solicitare;
5.10. În caz de întârziere de restituire a recipientelor către vânzător sau reprezentantul acestuia, sau în caz de refuz de restituire, dreptul de proprietate
asupra recipientelor trece la cumpărător și suma garanției pentru butelii fiind trecută în contul vânzătorului pentru vânzarea incipientelor;
5.11. Pârțile prezentului contract sânt obligate la cerința uneia dintre acestea să efectueze o verificare reciprocă a decontărilor și să semneze un act de
verificare reciprocă; Actul de verificare reciprocă urmează să fie examinat de cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la recepționare. În acest
termen partea care la primit este obligată sau să îl semneze sau emită un act motivat de refuz și să îl remită celeilalte părți în termen de 7 zile de la recepția
actului de verificare. În caz de refuz de semnare a actului de verificare în termenul stabilit, actul de verificare se consideră acceptat și semnat de cealaltă
parte. După expirarea acestui termen cumpărătorul nu poate invoca pretenții pe marginea actului de verificare sau a datoriilor ivite în baza acestui act. În
cazul când după semnarea actului de verificare sau refuzul de semnare se constată o datorie a cumpărătorului fată de vânzător, aceasta trebuie să fie
achitată de către cumpărător în termen de 5 zile calendaristice din data primirii actului sau în termen de 7 zile în cazul refuzului de semnare a acestuia.
5.12. În cazul restituirii incipientelor cu eticheta deteiorată sau detaşată vizibil, cumpărătorul va achita pentru fiecare butelie 15 lei ca penalitate pentru
deteriorarea etichetei acesteia.

6. TERMENUL CONTRACTULUI ŞI ALTE CLAUZE
6.1. Prezentul contract este inchieiat pe o perioada de 1 an de zile, insa dupa expirarea termenului de 1 an de zile, daca partile nu au cerut incetarea
acestuia in forma scrisa, se prelungeste tacit pe o perioada nedeterminata.
6.2. În cazul prelungirii contractului pe o perioada nedeterminata, partile vor avea dreptul sa ceara incetarea raporturilor contractuale in forma scrisa cu un
preaviz de 30 de zile.
6.3. Divergențele în privinţa executării sau rezilierii contractului prezent se v-or rezolva prin negocieri pe cale amiabilă, iar în caz contrar, ele v-or fi
examinate în instanțele de judecată mun.Bălţi.
6.4. Pârțile prezentului contract au dreptul să îl rezilieze unilateral cu un preaviz de 14 zile în cazul când cealaltă parte nu execută clauzele contractuale,
trebuind să restituie datoriile acumulate în baza lui și buteliile acordate, la fel și prejudiciul material produs, în cazul când acesta este;
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6.4.1. Vânzătorul are dreptul de reziliere a contractului înainte de termen cu un preaviz de 7 zile în cazul în care: - Cumpărătorul nu achită marfa în
termenii stabiliți în contract sau refuză să achite în termen, datoria acumulată; - Cumpărătorul refuză mai mult de 60 de zile să procure alt lot de marfă de
la vânzător; -Nu respectă prevederile contractului de comodat a utilajului, în cazul când acesta există; - Când cumpărătorul discreditează vânzătorul sau
marfa sub mărcile comerciale vânzătorul cărora este SRL«AquaTrade» - Cumpărătorul încalcă prevederile prezentului contract; - Cumpărătorul încalcă
prevederile legislației; - În cazul rezilierii sau încetării prezentului contract, se va rezilia si contractul de comodat, daca nu se va accepta valabilitatea lui de
părți, sau invers și cumpărătorul va fi obligat să restituie datoriile acumulate și prejudiciul;
6.4.2. Rezilierea din inițiativa cumpărătorului poate avea loc în cazul când: - În cazul lichidării sau inițierii procedurii de insolvabilitatea a cumpărătorului;
- În toate cazurile de reziliere, vânzătorul este obligat să recepționeze buteliile de la cumpărător în termen de 7 zile;
6.5. Cumpărătorul pentru refuz neîntemeiat sau eschivare de la achitarea Mărfurilor primite, plătește Vânzătorului o amendă în mărime de 10 la sută, din
suma pe care a refuzat sau s-a eschivat s-o achite, iar pentru achitarea cu întârziere a Mărfurilor, plătește Vânzătorului o penalitate în mărime de 1 % din
suma neachitată în termen pentru fiecare zi de întârziere.
6.6. Penalitatea urmează să fie achitată indiferent de faptul dacă contractul a fost reziliat sau nu.
6.7. Răspunderea pârților neindicată de prezentul contract va fi aplicată și substrasă din prevederile Codului Civil a Republicii Moldova;
6.8. În caz de neexecutare a obligațiilor contractuale de către cumpărător, fidejusorul în persoana administratorului societății, va răspunde solidar cu
cumpărătorul pentru executarea obligațiunilor născute din acest contract.
6.9. Pârțile sânt obligate să anunțe reciproc despre schimbarea sediului juridic sau a subdiviziunilor acestora, de asemenea despre schimbarea rechizitelor
bancare în termen de 5 zile de la modificare lor;
6.10. Prezentul contract este alcătuit în limba de stat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte al prezentului contract, ambele având
putere juridică identică.

7. RECHIZITELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE:
VÎNZĂTOR
“AquaTrade” SRL,
MD-3102, Republica Moldova, mun. Bălţi, str. Aerodoromului 14A
c.f.: 100 760 200 5520
TVA: 1202219
Denumirea Băncii: Banca Socială, fil. Bălţi
Codul Băncii: BSOCMD2X704
c\d: 2224704029154
Tel. pentru comenzi: 14200 / (695) 14200 / (795) 14200 /

având calitatea de creditor;
Director
S. V. Barabaş.______________________
L. Ş.

CUMPĂRĂTOR

Denumirea _________________________________________
Sediul juridic _________________________________________
c. f._________________________________TVA_______________
Denumirea Băncii: _______________________________________
Codul Băncii: ___________________________________________
c\d ___________________________________________________
Tel. Întreprinderii: _____________________ Fax: ______________

Fidejosur si __________________
Director

__________________
L. Ş.

Redacţia din 01.03.13
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