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GRUP UZINSIDER

I.

CONDITII GENERALE DE CUMPARARE

PREAMBUL
Conditiile Generale de Cumparare ale COMELF, numite in continuare prescurtat CGC, stabilesc regulile
necesare sa fie aplicate pentru a permite Furnizorului sa livreze catre COMELF (cumparatorul) bunuri si servicii
care sa se incadreze in cerintele Sistemului Integrat – Informatizat de Productie al Comelf.
CGC COMELF au ca scop ordonarea actiunilor personalului, atat al furnizorului cat si al beneficiarului, pentru a
initia si derula un proces de vanzare – cumparare bazat pe principii moderne de management, la capatul caruia
sa se regaseasca satisfactia comuna a partilor implicate in tranzactie.
CGC cuprind sarcini si obligatii, atat pentru vanzator, cat si pentru cumparator.
Condiţiile de achiziţionare prezentate în continuare vor fi aplicabile oricărei relaţii contractuale dintre noi şi
furnizor. Condiţiile de vânzare ale furnizorului precum şi convenţii derogatorii vor fi aplicabile numai în cazul în
care vor fi confirmate de noi în formă scrisă.

II. APLICABILITATE
Conditiile generale de cumparare se aplica ori de cate ori intre Furnizor si Comelf exista o comanda sau un
contract de furnizare bunuri, CGC fiind cerintele care guverneaza relatia intre parti. Daca in comanda sau
contract sunt inscrise si alte conditii suplimentare sau diferite de CGC, aceste conditii sunt prevalente.
III. EMITEREA COMENZILOR
Comenzile de cumparare bunuri si servicii se emit intotdeauna in scris pe formularul tipizat al Comelf si, pentru a
fi valabile, trebuie aprobate de reprezentantul legal al COMELF, care este directorul general al firmei, sau de
loctiitorul acestuia.
Comenzile trebuie sa contina toate datele de identificare a bunurilor / serviciilor comandate si ale documentelor
comerciale si de calitate care trebuie livrate de furnizor, precum si preturile negociate cu furnizorul pentru
acestea.
Nu se admit comenzi emise in alta forma decat cea mentionata mai sus.
Vanzatorul nu va accepta comenzi emise verbal de personalul COMELF. Comenzile emise verbal sunt
considerate nule si nu angajeaza Comelf cu obligatii de plata.
IV. ACCEPTAREA COMENZILOR
Furnizorul va transmite in scris la COMELF, in maxim 2 zile lucratoare, acceptul de comanda. Odata acceptata
comanda trebuie livrata ca atare, in conditiile si la termenul specificat.
V. PRETUL
Pretul bunurilor / serviciilor comandate, respectiv livrate, este pretul scris in comanda de aprovizionare emisa de
COMELF. In cazul in care, din motive intemeiate, furnizorul nu poate livra la pretul inscris in comanda, acesta
trebuie sa anunte Comelf in scris; in acest caz COMELF va emite o noua comanda, care va parcurge acelasi
traseu de aprobare / acceptare ca si comanda initiala.
VI. COMUNICAREA
Comunicarea comenzilor de aprovizionare si a oricaror date legate de acestea se face in scris; in acest scop se
poate utiliza posta electronica (e-mail), fax-ul, posta, sau curierul.
VII. LIVRAREA
Conditiile de livrare vor fi specificate in comanda scrisa.
1. OBIECTUL LIVRARII
Obiectul livrarii se constituie din:
a) Bunul sau serviciul comandat;
b) Documentele de calitate specificate in comanda;
c) Instructiuni de utilizare / montaj / manipulare, sau alte documente tehnice sau de reglementare specifice
bunului livrat, in limba romana, daca nu se convine altfel;
d) Factura sau specificatia de livrare, dupa cum s-a convenit;
e) Avizul de expeditie in care sa fie inscrise toate documentele insotitoare,
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f) Devizul de lucrari acceptat in prealabil de cumparator (in cazul lucrari de prestari servicii).
2. INTOCMIREA FACTURII
Factura trebuie intocmita in stricta conformitate cu comanda.
Elementele din comanda trebuie intocmai preluate in factura (denumire, valori) si trebuie dispuse in ordinea
inscrisa in comanda de aprovizionare.
Nu se accepta ca in factura sa se faca fragmentari sau comasari ale unor pozitii din comanda cumparatorului.
Orice alte inscrisuri din factura (precum penalitati de intarziere a platii, termene de plata, etc.), care nu sunt
cuprinse in prezentele CGC COMELF si in comenzile individuale, vor fi considerate nule, fara a fi nevoie ca
acestea sa fie respinse in scris de cumparator.
Factura se transmite la cumparator cel tarziu odata cu bunurile livrate.
In situatia in care din motive intemeiate factura nu se poate trimite odata cu marfa, furnizorul va transmite la
cumparator cel tarziu odata cu bunurile livrate o “Specificatie de livrare” (SL), care va contine denumirea
bunurilor pe tipuri, in ordinea din comanda de aprovizionare, precum si cantitatile si pretul unitar pentru fiecare.
In acest ultim caz, intrucat elementele din specificatia de livrare se preiau de COMELF in “Sistemul Integrat de
Gestiune al Materialelor” si nu mai pot fi modificate ulterior, furnizorul va trebui sa preia intocmai in factura datele
din SL. Specificatia de livrare nu are caracter fiscal si nu este un document de plata.
In cazul in care s-a intocmit o SL, furnizorul poate face trimitere la acest document in rubrica aferenta bunurilor
livrate din “Avizul de expeditie” (AE), sau poate completa datele solicitate direct in AE.
In documentele comerciale de livrare – AE, factura (SL) – furnizorul va scrie numarul si data comenzii
Comelf, fabrica pentru care se face livrarea si numele si numarul de telefon al persoanei de contact din
Comelf (responsabil aprovizionare). Avizul de insotire a marfii trebuie sa contina obligatoriu tipul si
cantitatea ambalajelor, cu valoare declarata, sau cu valoare zero.
Vanzatorul garanteaza contra evicţiunii şi a viciilor ascunse ale Produselor. De asemenea, garanteaza ca
Produsele care fac obiectul contractului/comenzii sunt in concordanta cu standardele de calitate in vigoare
si prezentate in oferta.
3. AMBALAREA
Bunurile livrate vor fi ambalate in conformitate cu specificatiile din comanda. In cazul in care in comanda nu sunt
specificate cerinte speciale, ambalarea se va face corespunzător şi în conformitate cu practica industriala, astfel
incat sa se asigure integritatea bunurilor livrate pe tot parcursul transportului si depozitarii la sediul
cumparatorului. In ceea ce priveste costurile de ambalare, aceastea sunt incluse in pretul de cumparare, daca
nu este specificat altfel in comanda scrisa.
4. DATA LIVRARII
Data livrarii va fi astfel stabilita de furnizor, incat bunurile sa ajunga la Comelf la data specificata in comanda.
Livrarea se considera efectuata cand atat bunurile, cat si documentele au fost livrate la Comelf.
5. ADRESA DE LIVRARE
Daca in comanda nu se specifica altfel, adresa de livrare este : str. Industriei nr. 4, cod 420063, Bistrita, judet
Bistrita-Nasaud, Romania. Coordonate GPS: latitudine – 47,127N, longitudine – 24,476E.
6. INCARCAREA
Incarcarea marfii in mijlocul de transport se face astfel:
a) In cazul in care COMELF preia marfa de la sediul furnizorului, furnizorul va asigura incarcarea cu
dispozitivele si utilajele sale, in ordinea specificata de Comelf;
b) In cazul in care furnizorul asigura transportul, acesta va face incarcarea si asigurarea pe masina a bunurilor,
astfel incat sa ajunga in depozitele Comelf in conditii de siguranta deplina si intr-o anumita ordine de
incarcare, daca acest lucru se solicita de catre cumparator.
7. PRELUAREA MARFII DE CATRE CUMPARATOR
Locul preluarii este:
a) In cazul in care marfa se preia cu mijloacele proprii ale cumparatorului, preluarea se face de la sediul
furnizorului, sau de la o adresa indicata de acesta;
COMELF SA - A COMPANY OF UZINSIDER
Registru Comertului No.J/06/02/1991 CFI RO568656
Conturi bancare deschise la ING Bank – sucursala Bistrita
Ron : RO12 INGB 0024 00004059 8911
Eur : RO12 INGB 0024 00004059 0711

Str. Industriei nr.4, 420063 Bistriţa - ROMÂNIA
Tel: 0040/263/234462;234158; 234463;
Fax: 0040/263/238092;234857;234174
E-mail: comelf@comelf.ro

SMI-PO-007-APV_ Anexa 2, rev.1 / 28.01.2016

GRUP UZINSIDER

CONDITII GENERALE DE CUMPARARE

b) In cazul in care transportul este in sarcina furnizorului, marfa si documentele de insotire se predau in
depozitele de la sediul Comelf, sau, daca este cazul, la o alta adresa indicata de COMELF in comanda de
cumparare.
Intervalul orar pentru preluarea marfurilor la sediul COMELF este: Luni – Vineri – orele 8.00 – 14.00. Timpul de
asteptare pentru descarcare in Comelf este de maxim 4 ore.
Inafara acestui interval cumparatorul asigura preluarea bunurilor doar in cazul cand el a solicitat in mod expres
acest lucru, sau daca a acceptat o solicitare a furnizorului in acest sens.
Pentru a se asigura o preluare operativa, furnizorul va comunica din timp cumparatorului momentul la care marfa
este pregatita de livrare la sediul sau (pentru cazul cand cumparatorul preia marfa cu mijloace proprii), sau
momentul estimat pentru livrarea la sediul cumparatorului, atunci cand vanzatorul foloseste mijloacele sale.
Daca furnizorul nu respecta toate cerintele din comanda, Comelf poate sa refuze preluarea bunurilor sau
serviciilor.
Contrar faptului ca Bunurile au fost livrate si riscurile transmise, sau oricaror altor prevederi ale
acestor CGC, Cumparatorul dobandeste titlul de proprietate asupra Bunurilor la data receptiei la sediul
Cumparatorului.
VIII. RASPUNDEREA PENTRU DAUNE
Raspunderea cumulata a Vanzatorului pentru toate pretentiile si daunele, de orice tip, fie in
baza Contractului, fie a garantiei legale, fie a raspunderii delictuale, suferite de catre Cumparator ca
rezultat al incalcarii obligatiilor de catre Vanzator, va putea depasi pretul de cumparare al Bunurilor, prevazut in
Contractul de Vanzare/Comanda care stipuleaza obligatiile incalcate de catre Vanzator. Vanzatorul va
despagubi Cumparatorul pentru toate daunele suferite. IN TOATE CAZURILE, VANZATORUL VA FI
RASPUNZATOR PENTRU TOATE PAGUBELE SUFERITE DE CATRE CUMPARATOR, REZULTATE SAU IN
LEGATURA CU ORICARE DIN ACTIUNILE SAU OMISIUNILE SALE DE A ACTIONA, INDIFERENT DACA
ASTFEL DE DAUNE SUNT CAUZATE DE CATRE VANZATOR CU INTENTIE, DIN CULPA GRAVA SAU
CULPA USOARA.
IX. RECEPTIA SI PLATA BUNURILOR / SERVICIILOR
Receptia completa a bunurilor se face intotdeauna la sediul cumparatorului. Cand marfa este preluata de
comparator de la furnizor, la preluare acesta va face receptia documentelor de la punctul VII.1. – b), c) si d) si
receptia cantitativa a marfii. Pentru produsele comandate in kilograme, Comelf face, la sediul sau, receptia
cantitativa prin cantarire.
Pentru produsele ambalate in cutii sau pachete sigilate, atunci cand se considera ca dezambalarea in vederea
receptiei poate cauza deteriorarea produselor, pentru receptia calitativa Comelf va verifica vizual integritatea
ambalajelor, marcajele si documentele de calitate, fara a dezasambla / dezambala total marfa, urmand ca daca
ulterior receptiei sunt sesizate probleme, acestea sa ii fie transmise furnizorului.
Inspectia bunurilor primite se face numai în privinţa viciilor aparente exterioare şi a necorespunderilor aparente
exterioare de identitate sau volum. Cumparatorul va denunţa viciile respective în timp util. Cumparatorul isi
rezervă dreptul de a efectua ulterior inspecţiii suplimentare ale bunurilor primite. În plus cumparatorul va denunţa
viciile imediat ce acestea sunt descoperite în cursul activităţii curente. În privinţa celor de mai sus furnizorul va
renunţa la dreptul de a afirma că viciile au fost descoperite prea târziu.
Cumparatorul se va preocupa intotdeauna sa faca receptia intr-un timp cat mai scurt.
In orice caz termenul pana la care cumparatorul poate face receptia se limiteaza la 5 zile lucratoare de la data
preluarii marfii. Daca se depaseste acest termen si cumparatorul nu a respins receptia, termenul de obligatie de
plata decurge de la momentul descris mai sus.
In cazul comenzilor de prestari servicii / subcontractare, in functie de situatie, furnizorul si cumparatorul pot
agrea ca receptia sa se face in mai multe etape, atat pe parcursul fabricatiei la furnizor, cat si inainte de livrarea
in Comelf. Etapele in care se face receptia vor fi specificate in clar in comanda de aprovizionare sau, dupa caz,
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in contractual de prestari servicii. In oricare dintre cazuri, receptia finala a bunului subcontractat sau a serviciului
prestat se face de Comelf la sediul sau, ori la locatia indicata pentru livrare (de exemplu pe santier).
Pentru fiecare etapa de receptie Comelf va incheia un “Raport de inspectie subansamble subcontractate” sau,
dupa caz, un “Proces verbal de receptie”.
Pentru comenzile de prestari servicii, in vederea acceptarii la plata, furnizorul va intocmi si prezenta pentru
aprobare cumparatorului un deviz detaliat de lucrari.
X. LIVRARI RESPINSE LA RECEPTIE
In cazul in care – din motive intemeiate – marfa este respinsa la receptie total sau partial, bunurile respinse se
introduc in custodie si motivul respingerii bunului / serviciului va fi comunicat imediat in scris furnizorului.
Furnizorul este obligat sa solutioneze problema, pe cheltuiala sa, in termen de maxim 48 de ore de la data
comunicarii.
In caz contrar Comelf isi rezerva dreptul de a solicita taxe de depozitare.
XI. DEFECTE ASCUNSE
Pentru vicii ascunse, Comelf isi rezerva dreptul de a face reclamatii pe toata durata de garantie a produselor in
care sunt inglobate bunurile si serviciile livrate de furnizor.
XII. CONFIDENTIALITATE / INFORMATII
Furnizorul (i) trebuie să păstreze secretul asupra tuturor informaţiilor, inclusiv schiţe, know-how, eşantioane,
dispozitive de producţie, modele, suporturi de date etc. (numite împreună „informaţiile”), (ii) nu poate pune la
dispoziţia terţilor astfel de informaţii (incluzând subfurnizorii) fără consimţământul nostru scris şi (iii) nu poate
folosi asemenea informaţii în alte scopuri decât cele stabilite de noi. Aceste obligaţii se vor aplica mutatis
mutandis copiilor şi duplicatelor. Obligaţia de confidenţialitate nu se aplică (i) informaţiilor pe care furnizorul le
obţinuse deja în mod legitim în momentul divulgării lor de către noi; cu condiţia ca aceste informaţii să nu facă
obiectul obligaţiei de confidenţialitate, (ii) informaţiilor pe care furnizorul le obţine ulterior în mod legitim fără a fi
obligat să păstreze asemenea informaţii confidenţiale, (iii) informaţiilor care sunt sau devin cunoscute la modul
general fără nicio încălcare a contractului de către una din părţi sau (iv) informaţiilor pentru a căror dezvăluire
sau utilizare, într-un alt mod, furnizorul a primit permisiunea scrisă. Furnizorul nu poate face publică relaţia sa
de afaceri cu noi fără consimţământul nostru anterior scris.
Ne rezervăm dreptul de proprietate şi toate celelalte drepturi (cum ar fi dreptul de autor) asupra informaţiilor
puse la dispoziţie de către noi. Copiile pot fi făcute doar cu consimţământul nostru anterior scris. Dreptul de
proprietate asupra copiilor ne este transferat nouă în momentul în care se realizează asemenea copii. Prin
prezenta furnizorul îşi exprimă consimţământul de a păstra copiile în numele companiei noastre ca un
depozitar. Furnizorul se obligă să depoziteze corespunzător, pe propria cheltuială, toate documentele şi alte
obiecte, inclusiv copii ale acestora, care i-au fost puse la dispoziţie, să le păstreze în perfectă stare, să obţină
asigurări pentru ele şi să ni le returneze sau să le distrugă oricând, numai la cererea noastră. Furnizorul nu are
nici un drept de retenţie cu privire la aceste obiecte, indiferent de motive. Furnizorul trebuie să confirme în scris
returnarea completă sau distrugerea lor.
XIII. GARANŢII - RESTITUIREA COSTURILOR / PERIOADA DE GARANŢIE - ASIGURARE
1. Dacă bunurile livrate sunt defectuoase/ viciate, suntem îndreptăţiţi să ridicăm pretenţii în conformitate cu
prevederile legale aplicabile, dacă prezentele condiţii de cumparare nu stipulează altfel. Dacă este ameninţată
securitatea muncii, dacă există un pericol de daune neobişnuit de mari sau în scopul menţinerii capacităţii
noastre de a efectua livrări către clienţii noştri, suntem îndreptăţiţi, după notificarea furnizorului, să remediem
defecţiunile/ viciile noi înşine sau prin intermediul unui terţ. Costurile rezultate în urma operaţiunii de remediere
luate în conformitate cu propoziţia anterioară vor fi suportate de către furnizor. Furnizorul este responsabil
pentru toate prejudiciile, costurile şi cheltuielile rezultate direct sau indirect din defecţiuni/ vicii. În cazul în care
s-a constatat că cel puţin o parte din bunurile livrate sunt defecte/ viciate , furnizorul va suporta şi costurile
ocazionate de inspecţia bunurilor livrate, care excede cadrului obişnuit al inspecţiei. Dispoziţiile de mai sus se
aplică şi inspecţiilor totale şi parţiale ale transporturilor recepţionate în derularea activităţii comerciale ulterioare
de către noi şi/sau clienţii noştri. Dacă furnizorul utilizează un terţ pentru a realiza prestaţia, acesta răspunde
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pentru fapta terţului la fel ca şi pentru orice altă persoană angajată să execute obligaţia asumată.
2. Cu excepţia cazului în care legea prevede în mod imperativ altfel, furnizorul este responsabil pentru
defecţiuni/ vicii apărute în termen de 24 de luni de la data recepţiei bunurilor livrate de furnizor sau de la data
acceptării, în cazul în care respectiva acceptare este solicitată în virtutea legii sau a unui acord. În cazul unei
prestaţii suplimentare specifice (remedierea viciilor sau livrarea de bunuri neafectate de vicii), perioada aceasta
se extinde cu durata în care mărfurile nu pot fi utilizate în conformitate cu contractul. Prestaţia suplimentară
specifică face de asemenea obiectul termenelor stabilite mai sus. Toate pretenţiile legate de vicii se prescriu cel
mai devreme la două luni de la data la care toate pretenţiile clientului final ar fi putut fi satisfăcute. Acest termen
de prescripţie se împlineşte în cel mult în şase ani de la efectuarea livrării către noi. În orice caz, pretenţia nu
se prescrie înaintea expirării termenului legal de prescripţie calculat din momentul apariţiei viciilor.
3. Vanzatorul va oferi o garantie a produselor de 24 de luni de la data de livrare, in conditiile in care
Cumparatorul nu specifica o alta perioada de garantie mai lunga, garantie corelata cu obligatiile pe care
Cumparatorul si le-a asumat fata de clientii sai.
XIV. FORTA MAJORA
Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea in mod
necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzata de forţa majora, aşa
cum este definita de lege.
Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile calendaristice,
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
Daca in termen de 10 zile lucratoare de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, parţile au
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda
daune-interese.
XV. NOTIFICARI
In accepţiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil
indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in preambulul Contractului.
In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu
confirmare de primire (A.R.) şi se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul poştal
primitor pe aceasta confirmare.
Daca notificarea se trimite prin fax, sau e-mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a
fost expediata.
XVI. DISPOZITII FINALE
1. Contractul de Vanzare/Comanda, toate drepturile, obligatiile si remediile partilor care decurg din acesta,
toate chestiunile, controversele sau alte probleme care apar intre parti care decurg din prezentele,
vor fi guvernate si interpretate exclusiv in concordanta cu dispozitiile legislatiei Romaniei, cu
excluderea dispozitiilor privind conflictul de legi. Conventia Natiunilor Unite asupra Contractelor
pentru Vanzarea Internationala de Bunuri nu va fi aplicabila. Orice referire in aceste CGC la o lege,
sau dispozitie a unei legi sau drept se interpreteaza ca o referinta la acea lege, dispozitie sau drept,
astfel cum a fost modificat, republicat sau completat la momentul respectiv.
2. In cazul in care anumite prevederi ale prezentelor CGC devin ilegale, nule sau inaplicabile,
dispozitiile ramase ale contractului/comenzii nu vor fi afectate.
3. Cu exceptia cazului in care Partile convin in mod expres altfel, drepturile si obligatiile reciproce
ale acestora in ceea ce priveste furnizarea de Bunuri, vor fi guvernate de Termenii si Conditiile
Generale de Cumparare in forma in vigoare de la data propunerii de incheiere a respectivului Contract
de Vanzare (Comanda, Oferta), la negocierea fiecarei livrare de bunuri, Vanzatorul este obligat sa
ia cunostinta singur de forma in vigoare a Termenilor si Conditiilor Generale de Cumparare de pe site-ul
Cumparatorului www.comelf.ro. Nicio modificare a dispozitiilor prezentelor CGC nu este
obligatorie decat daca a fost convenita in scris intre reprezentantii autorizati ai Cumparatorului si ai
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GRUP UZINSIDER

CONDITII GENERALE DE CUMPARARE

Vanzatorului. Prezentele CGC sunt obligatorii pentru vanzator. Eventualele conditii ale vanzatorului sunt nule si
nu au nici o valoare juridica daca nu au fost acceptate in mod expres, in scris de catre cumparator.
4. Toate si oricare eventuale dispute aparute in legatura cu Contractul de Cumparare/Comanda, care nu pot fi
solutionate pe cale amiabila, vor fi solutionate de catre instanta competenta din Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud.
Cumparatorul renunta prin prezenta la orice obiectie care ar putea fi ridicata pe lipsa de competenta,
competenta teritoriala sau alegerea instantei.
5. Esecul Cumparatorului de a pune in aplicare orice termen sau conditie continute in prezentele CGC,
nu va fi considerat drept o renuntare la acestea si nu il impiedica pe Cumparator sa aplice orice astfel de
termen sau conditie. Acceptarea de catre Cumparator a unei plati partiale nu reprezinta o renuntare la
niciun drept al sau.
6. Daca nu s-a convenit in mod expres altfel, Vanzatorul este responsabil pentru respectarea
tuturor legilor si regulamentelor in ceea ce priveste, fara limitare, orice export, import, transport,
depozitare si utilizare a Bunurilor. Vanzatorul este responsabil pentru obtinerea oricaror
aprobari oficiale necesare, incluzand permise si licente pentru export si import ale Bunurilor.
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