Regulamentul pentru Licitațiile RHS
Condiții de vânzare
RHS este desemnat de către Vânzător să prezinte și să vândă caii printr-o
licitație publică, reglementată conform Condițiilor de Vânzare și Regulilor Speciale
pentru Cumpărător prezentate mai jos.
Orice persoană care intenționează să participe la vânzare in calitate de Vanzator,
Ofertant sau Cumpărător și Agent este obligată să cunoască și să se conformeze cu
aceste condiții.
CONDIȚII GENERALE
1- DEFINIȚII
Termenii care sunt enumerați cu majuscule au următoarele semnificații și în
cazul în care sunt pluralizate.
RHS înseamnă Romanian Horse Sales, concept realizat in partneriat de De Kriantis
Equine Services SRL si Centrul Ecvestru „163 de Plopi”, ca o companie care
organizează vânzări de cai.
Vanzator înseamnă proprietarul calului care este înscris pentru vânzare.
Ofertant înseamnă persoana care participă la vânzare oferind un preț de vânzare.
Cumpărător înseamnă cel mai mare ofertant pentru care un lot la care
adjudecarea se face prin ”caderea ciocanului” (”strigare”).
Centru de vânzări înseamnă locul în care se ține vânzarea.
Director de vânzări înseamnă persoana care conduce/coordonează vânzarea.
2- CATALOG
Informațiile despre genealogia cailor oferiți spre pentru vânzare sunt incluse în
catalogul oficial.
RHS nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile incorecte conținute în
Catalog, urmând a se înțelege că RHS a depus toate diligențele pentru a se asigura
că respectivele informații sunt corecte. Exemplarele selectate si inscrise in licitatie
pot fi supuse radiografiilor membrelor, la cererea potentialilor cumparatori, contraccost, efectuate de echipa de medici acreditati ai RHS.
Vânzătorul trebuie să informeze RHS, în scris, cu cel puțin două ore înainte de
vânzare, asupra oricăror erori sau omisiuni din catalog și, de asemenea, cu privire
la orice informații importante care apar după publicarea catalogului, astfel încât
acestea să fie prezentate de către Licitator celor care participă la vânzare. Aceste
raportări vor avea prioritate în raport cu informațiile incorecte din catalog.
Vânzătorul care nu raportează aceste informații este direct responsabil față de
cumpărător în relație cu orice consecințe conexe. Vanzatorul, pe lângă acceptarea
prezentelor condiții, garantează și exonerează RHS împotriva oricărei pretenții din
partea Cumpărătorului sau a unor terțe părți care, în orice caz, acceptă să nu ia
măsuri împotriva RHS. RHS are dreptul să decidă ordinea în care caii sunt listați în
catalog.
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3 - CERTIFICATE ȘI STAREA DE SĂNĂTATE
Caii înregistrați pentru vânzare trebuie să fie însoțiți de următoarele documente:
• Pașaport
• Certificat de sănătate
• Certificat care prezintă rezultatul negativ al testului Coggins (ex. anemia
ecvină)
• Certificat pentru vaccinările anti-gripale indicate în pașaport
• Eticheta produsului administrat, cu data administrării, motivul și locul
vaccinării, parafa și semnătura medicului veterinar
• absența pașaportului este justificată numai în cazul în care ANZ declară în
scris Vânzătorului sau RHS că documentul este în curs de a fi trimis.
În acest caz, Vânzătorul trebuie să prezinte:
• Copie privind notificarea mânzului pe hârtie ștampilată de ANZ, cu plăți și
anexe
• Marcaje și numărul microcipului
• Declarație care eliberează RHS de orice responsabilitate pentru
absența acestor documente de la Vânzător
• Documentele trebuie trimise către RHS la sosirea cailor în Centrul de Vânzări,
înainte de coborârea acestora din remorci, pentru a permite Veterinarului
desemnat de organizatorul vânzării să verifice sănătatea cailor.
• Vânzătorul trebuie să se asigure că fiecare cal este prezentat și vândut fără
vicii ascunse în conformitate cu uzanțele comerciale.
Din oferta de preț de vânzare de la un potențial cumpărător rezultă că
el ia act de cele mai-sus menționate și de starea bună de sănătate în care
se află calul.
Toți caii înregistrați pentru vânzare sunt vânduți în condițiile în care sunt găsiți
pe principiul ”văzut și plăcut”.
4- PARTICIPARE
Cei care doresc să participe la licitatie ca Ofertanti trebuie să se înregistreze la
biroul RHS. Participanții care acționează în numele unei terțe părți, atunci când se
înregistrează, trebuie să prezinte o delegație scrisă care urmează să fie aprobată de
RHS și în care se precizează: obligațiile acestora în calitate de agent, faptul că
răspund la fel ca mandantul și că vor fi considerați responsabili pentru plata
prețului, dacă mandantul nu-și respectă obligațiile.
RHS își rezervă dreptul de a refuza orice înregistrare a persoanelor neagreate și
de a refuza orice ofertă din partea persoanelor care nu au prezentat anterior niciun
credit financiar.
5 – MANEVRAREA CAILOR
Vanzatorii sunt obligați să garanteze prezența personalului lor pentru a avea grijă
de cai. La un moment prestabilit, personalul mai sus menționat va conduce caii in
”ringul de prezentare”.
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Caii nu pot fi scoși din boxele lor sau nu pot părăsi Centrul de licitatii în lipsa unui
acord scris și semnat de RHS.
6- PROCEDURA DE LICITATIE
Pentru caii care vor trece prin ”procedura de strigare”, vor exista urmatoarele
oferte minime de start:
- cai de munca si agrement – oferta minima de start – 500 euro
- cai de sport (obstacole, anduranta, dresaj, proba completa) – oferta
minima de start – 1000 euro
- cai de curse (PSA, PSE si cai de trap) – oferta minima de start 700
euro
- pony – oferta minima de start – 200 euro
Prețul de rezervă este comunicat de catre vanzator RHS, inainte de inceperea
licitatiei, Licitatorul are dreptul de a stabili creșterile de ofertă care vor fi
comunicate oricărei persoane care participă la vânzare.
Cumpărătorul este cel care a oferit cel mai mare preț în momentul ”adjudecării”.
Ofertele făcute și recunoscute după „caderea ciocanului” nu pot fi acceptate.
Dacă apare o dispută ca urmare a unei oferte simultane și identice pentru același
cal și licitatorul apreciază că obiecțiunea este întemeiată, calul va fi repus
la
vânzare la ultimul preț de ofertă, și toți cei prezenți vor putea continua să facă
oferte pentru acesta. În cazul în care nu există o ofertă suplimentară, mânzul va fi
vândut persoanei care face cea mai mare ofertă finală.
Deciziile Directorului de Vânzări cu privire la eventualele litigii cu privire la licitație
sau la momentul ”adjudecării” vor fi obligatorii și finale.
7 - PLATA PREȚULUI DE VÂNZARE
Vânzarea este considerată finalizată în momentul ”loviturii de adjudecare” de
către Licitator. Imediat după aceea, Cumpărătorul trebuie să semneze un formular
de confirmare a achiziției și să meargă la biroul RHS pentru a efectua plata și a
finaliza orice alte formalități, inclusiv cele privind obligațiile fiscale.
RHS își rezervă dreptul de a filma și / sau fotografia Cumpărătorii și Agentul în timp
ce aceștia semnează formularul mai-sus menționat.
Prețul de adjudecare (la căderea ciocanului) plus TVA și orice altă plată datorată
trebuie achitate către RHS în termen de 30 de minute de la ”lovitura de
adjudecare”, în mod expres autorizat de către Vânzător, în numerar, lata prin card
sau prin ordin de plată. Acestea din urmă pot fi acceptate cu acordul Vânzătorului
și, în orice caz, "supus colectării". În situația în care Cumpărătorul nu reușește să
se conformeze cu condițiile de plată de mai sus, RHS poate anula procedura de
adjudecare și calul va fi repus la de vânzare în conformitate cu limitările de timp
necesare. Dacă, din orice motiv, acest lucru nu este posibil, calul va fi returnat
Vanzatorului.
Participanții la licitație înregistrați pot utiliza, la discreția absolută a RHS,
instrumentele financiare disponibile pentru a garanta plata prelungită. Pentru orice
formă de plată alta decât numerarul sau ordinul de plată va fi obligatorie
subscrierea unei asigurări pe durata vieții calului, cu RHS ca beneficiar până la plata
integrală a prețului calului achiziționat.
În cazul unei plăți neonorate de la Cumpărător la Vanzator, RHS nu este
considerată ca fiind responsabilă -RHS va lichida vânzătorului venitul provenit din
vânzare în termen de 90 de zile de la primirea facturii standard și după efectuarea
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deducerilor și ajustărilor corespunzătoare, cu condiția ca toate documentele
privitoare la cal să fie în ordine și disponibile la sediul RHS.
Plățile către persoane altele decât RHS, inclusiv Vânzătorii, Agenții sau
Reprezentanții, nu constituie o plată valabilă. Plățile trebuie efectuate în lei la cursul
BNR din ziua licitatiei. În cazul în care condițiile menționate mai sus nu sunt
menținute, dobânzile vor fi calculate în același mod cu ratele inițiale plus 3%
începând cu data facturii fiscale.
In mod exceptional, pe baza facturii emise, se admite luarea calului din centrul
de licitatie, fara pasaport si pe baza unei declaratii scrise a cumparatorului (cu
document de identitate atasat), prin care se asuma efectuarea platii prin virament
bancar in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.
8 - TRANSFER DE PROPRIETATE
Toate documentele privitoare la cai trebuie să fie puse la dispoziția biroului RHS
din momentul în care calul participă la Vânzare și vor fi înmânate Cumpărătorului în
momentul plății. Transferul de proprietate va fi efectuat numai după plata prețului
de vânzare plus drepturi, sau după primirea din partea Vanzatorului a unei
declarații scrise care eliberează RHS de obligația de a plăti prețul.
9 - DREPTURI DE VÂNZARE
Achizitorul va plăti către RHS o taxă netă de 5% + TVA din prețul de adjudecare
a calului, angajându-se să efectueze această plată împreună cu prețul de achiziție și
convenind, împreună cu vânzătorul, să acorde prioritate
acestei plăți.
RHS este autorizată să păstreze sumele menționate mai sus, care vor fi lichidate
prin termenii menționați mai sus.
Niciun litigiu între părți nu are efect asupra dreptului la plată conform prezentului
punct.
10 - GARANȚII, RISCURI, RĂSPUNDERE
Caii trebuie vânduți fără ca RHS să furnizeze garanții sau să-și asume vreo
răspundere; însă RHS va oferi tot sprijinul necesar pentru reușita vânzării.
RHS nu își asumă nicio răspundere cu privire la Vânzarea calului: Vânzătorul și
Cumpărătorul vor fi responsabili pentru garanțiile privitoare la cal și pentru plata,
fiind înțeles în sensul celor prevăzute la Articolul 6. In orice caz RHS este abilitat de
către Vânzător să acționeze împotriva Cumpărătorului pentru a obține plata.
Toate riscurile legate de cai, accidente și daune, inclusiv cele legate de incendiu,
care s-ar putea întâmpla acestora și riscurile posibile pentru terți vor fi suportate de
către Vânzător până la ”strigarea adjudecării” pentru Vânzare și de către
Cumpărător de la acel moment, iar RHS își declină orice formă de răspundere.
RHS rămâne străină de toate disputele care pot apărea din orice motiv între
Cumpărător și Vânzător și între aceste două părți și terțe părți.
11 - MEDICAȚIE
Este interzisă utilizarea steroizilor anabolizanți și a substanțelor antiinflamatoare
care pot ascunde forme de vitiligo sau leziuni; utilizarea este permisă numai în
situații de urgență, trebuie declarată și motivată corespunzător. Înainte ca cal să
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părăsească Centrul, Cumpărătorul poate solicita efectuarea de controale pe
cheltuiala sa; dacă testele sunt pozitive, el poate rezilia contractul conform
prevederilor legale.
12 - CUSTODIE ȘI ÎNGRIJIRE
Vanzatorul consimte prin prezenta și este de acord că un cal va rămâne în
custodia și îngrijirea sa exclusivă până la căderea ciocanului sau, în cazul unei nevânzări sau a unor obiecții, până la plecarea calului din Centrul de Vănzări.
Calul trebuie preluat din centru de către Cumpărător cel târziu în ziua ulterioară
Vânzării. În situația unei ne-vânzări, Vanzatorul va răspunde de preluarea calului.
În situația unei vânzări, cumpărătorul trebuie să facă preluarea de la vânzător
din momentul caderii ciocanului și acesta va răspunde civil și penal, chiar și fără
transferul de proprietate.
În ceea ce privește custodia și îngrijirea cailor care participă la vânzare, RHS
respectă regulile și reglementările prevăzute în domeniu de legile romane.
13 - DEFECTE ȘI LITIGII
Dacă defectele de tipul viciilor ascunse prevăzute de legislația în vigoare nu sunt
detectate înainte de vânzare, Cumpărătorul trebuie să trimită, în termenul stabilit în
Uzanțele comerciale în vigoare în Romania, o scrisoare cu confirmare de primire
direct la Vânzător cu certificare medico-veterinară declarând viciul și o eventuală
solicitare de re-verificare, informând de asemenea RHS în acest sens pentru a
solicita blocarea plății, menținerea sumei aferente într-un depozit fără dobândă care
va fi lichidat conform instrucțiunilor agreate de cumpărător și vânzător sau după ce
au fost adoptate alte măsuri pentru soluționarea litigiului.
Viciile trebuie evidențiate în termen de 24 de ore de la vânzare și, oricum, înainte
ca un cal să părăsească centrul de vânzări, cu obligația imperativă de a le comunica
RHS, împuternicind astfel RHS să fie prezentă în timpul consultului efectuat de un
medic veterinar ales. În caz de neintelegere, ambele părți sunt de acord să
procedeze, așa cum s-a menționat anterior, la partajarea cheltuielilor pentru
consultul veterinar împreună cu acele cheltuieli pe care a trebuit să le suporte
organizatorul.
În cazul litigiilor prelungite, părțile trebuie să se supună arbitrajului efectuat de
un "Tribunal Arbitral" format din trei membri, dintre care unul va fi nominalizat de
RHS, unul de către Vânzător, și unul de către Cumpărător.
Arbitrajul menționat va fi organizat conform legilor romane. Cheltuielile suportate
pentru soluționarea litigiului trebuie suportate de partea care pierde.
În cazul în care partea care pierde este Vânzătorul și, prin urmare, vânzarea este
anulată și calul va fi returnat, Vanzatorul este obligat să acopere toate cheltuielile
suportate de Cumpărător de la momentul ofertei acceptate.
RHS nu este obligată să cunoască și / sau să garanteze defectele (viciile ascunse)
ale cailor; verificarea oricărui viciu după vânzarea calului trebuie să nu aibă nicio
incidență asupra dreptului societății mai-sus menționate de a primi taxa aferentă.
14 - VÂNZARE PRIVATĂ
Orice vânzare încheiată între un Vânzător și un Cumpărător în termen de 30 de
zile de la data vânzării la care un cal nu a fost vândut sau introdus in licitatie, este
supus Condițiilor de Vânzare. Atât Vânzătorul cât și Cumpărătorul vor trebui să
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plătească RHS cheltuielile de vânzare la prețul de vânzare declarat. Pentru ambele
părți cheltuielile de vânzare se vor aplica conform celor de mai sus.
15 - INSTANȚA COMPETENTĂ
Tribunalul Brasov este competent să soluționeze orice litigiu apărut între RHS,
Vânzător și Cumpărător, conform celor convenite la punctul 13 în raporturile dintre
Vânzător și Cumpărător.
16 - NORME/REGLEMENTĂRI SPECIALE PENTRU CUMPĂRĂTORI
a) Pentru a participa activ la licitație, toate părțile interesate trebuie să se
înregistreze în prealabil la Secretariatul Licitației. RHS își rezervă dreptul de a
refuza cererile de înregistrare primite de la persoane neagreate. RHS își rezervă
dreptul de a revoca în orice moment orice înregistrare acordată anterior și de a
respinge ofertele de la cumpărătorii care nu au fost de acord să plătească pentru
achizițiile anterioare în termen de 30 de minute de la căderea ciocanului.
b) Persoanele care nu activează în mod obișnuit în acest sector sau
cumpărătorii străini trebuie prezentate/prezentați de o persoană cunoscută care să
garanteze pentru acestea/aceștia sau trebuie să transmită RHS
în timp util o
garanție bancară care acoperă toate achizițiile (pe email-ul dedicat de pe site).
c) Plata sumei datorate se efectuează în numerar, card sau ordin de plata.
Acceptarea cecurilor la purtător este la latitudinea Secretariatului Licitației.
d) De îndată ce cade ciocanul Licitatorului, ofertantul câștigător semnează
"angajamentul de cumpărare și confirmare ", care i-a fos înmânat de către oficiali,
și consimte să fie filmat sau fotografiat în timp ce aplică semnătura. Ulterior, acesta
se va deplasa la Secretariatul Licitației pentru a-și îndeplini toate obligațiile
financiare și fiscale: plata pentru procedura de strigare și pentru licitație; remiterea
tuturor informațiilor necesare pentru facturare și transferul de proprietate. Prin
semnarea unui formular ad-hoc, cumpărătorii străini se angajează să achite suma
exigibilă prin transfer bancar în termen de 30 zile de la cumpărare și să declare
exportul de mânji în scopul facturării tip Intrastat.
e) Constituie cauze de neîndeplinire: lipsa semnăturii din formularul
"angajament de cumpărare și confirmare", neplata în termenii prevăzuți în
prezentul Regulament. În acest caz, Vânzătorul are dreptul să recupereze posesia
calului pentru care Cumpărătorul nu a respectat una dintre obligațiile menționate
mai sus.
f) RHS va transmite Cumpărătorului formularul "notificare de vanzare"
semnat de Vânzător numai după ce plata a fost corect efectuată.
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