CONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE

NR. ________din __ /__ /_______

I. PARTILE CONTRACTANTE
Încheiat între:
1.1. SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM, cu sediul în ZAM, Str. PRINCIPALĂ, Nr. 270, Județ
HUNEDOARA, cod fiscal 4373967, tel. 0254-280585, email: spzam@rdslink.ro, având cont IBAN: RO45
TREZ 24F6 6060 1200 130X, deschis la Trezoreria Hunedoara, reprezentat de LUCA ANGELICA, funcția de
MANAGER , in calitate de beneficia.
si

1.2. ____________________, cu sediul in ___________, jud.___________, str._________________,
nr._____, tel______________, fax_____________, cont virament___________________________,
deschis
la__________________________,
cod
fiscal__________________,
nr.
registrul
comerțului______________, reprezentata prin________________________.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1. Vânzarea – cumpărarea autovehiculului/autoturismului/autoutilitarei _________ cu următoarele
datele de identificare
2.2. Prețul de adjudecare al autovehiculului/autoturismului/autoutilitarei cu datele de identificare de mai
sus este de ___________ RON (TVA inclus).
2.3. Prețul de adjudecare și datele de identificare ale autoturismului sunt menționate și in procesul verbal
de licitație nr. __/__/____ , care face parte integrantă din prezentul contract.
2.4. Modalitatea de plată: va emite factura de vânzare a autoturismului la data încheierii contractului.
Achitarea contravalorii integrale a autovehiculul adjudecat se va efectua numerar la casieria
spitalului.
2.5. Livrarea autoturismului se va face in maxim 10 zile de la data încheierii licitației. Livrarea se poate
efectua numai in situația in care cumpărătorul a semnat contractul de vânzare - cumpărare, a achitat
integral valoarea autoturismului, ocazie cu care va semna si procesul verbal de predare - primire.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
III. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI
3.1. Vânzătorul se obligă să gareze la locurile de parcare autovehiculul până când cumpărătorul
prezintă acte doveditoare ale plății valorii autovehiculului câștigat la licitație.
3.2. Să elibereze documentele autovehiculului și a celorlalte acte oficiale în vederea radierii lor de pe
numele vânzătorului și înscrierea pe numele cumpărătorului.
3.3. Recepția autovehiculului se va face la locul de parcare in prezenta președintelui comisiei si a
ofertantului câștigător, iar livrarea efectivă se va face după efectuarea plății, pe baza de proces-verbal
de predare-primire.

IV. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI
4.1. In situația în care cumpărătorul nu achită contravaloarea autovehiculului în termen de maxim trei
zile lucrătoare de la data încheierii contractului, acesta va pierde toate drepturile asupra autovehiculului, iar
autovehiculul respectiv va fi scos din nou la licitație. In acest caz cumpărătorul nu va mai fi admis să participe
la alte licitații de autovehicule organizate la Spitalul de Psihiatrie Zam. In cazul în care cumpărătorul, din
diverse motive, nu se prezintă să ridice autovehiculul achiziționat și plătit la data prevăzută în contract,
vânzătorul nu mai are nici o obligație de garare în legătură cu utilajul vândut.
4.3. Cumpărătorul se angajează ca în termen de max. trei zile lucrătoare de la data încheierii contractului
să achite valoarea integrală a autovehiculului/autoturismului/autoutilitarei.
4.4. Cumpărătorul se angajează ca în termen de max. 30 zile de la data semnării prezentului contract, să
efectueze radierea autovehiculului/autoturismului/autoutilitarei și să-l transcrie pe numele propriu.
4.5. Mijlocul de transport, costul transportului și asigurarea RCA și CASCO a
autovehiculului/autoturismului/autoutilitarei până la destinație sunt în grija cumpărătorului.
V. DISPOZITII FINALE
5.1. Toate problemele care apar după încheierea contractului și care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă
vor fi supuse rezolvării instanței de judecată competentă teritorial, de la sediul vânzătorului.
5.2. Forța majoră, stabilită potrivit legii române, exonerează pârțile de obligațiile reciproce dacă aceasta
a fost notificată în termen de 48 de ore de la producere.
5.3. Prezentul contract exprimă acordul de voință al pârților și a fost întocmit și semnat în 2 (două)
exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ____________.
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