Condiţii generale pentru achiziţii
1. Încheierea contractului
Contractul de furnizare se consideră încheiat dacă noi am transmis în scris
comanda iar furnizorul a confirmat în scris, în termen de 5 zile lucrătoare,
acceptarea comenzii. Lipsa confirmării în scris a comenzii va fi considerată ca
acceptare a acesteia în condiţiile comenzii transmise. Orice modificări şi
completări sunt valabile doar dacă au fost confirmate în scris de către noi.
Excepţie: comenzile prin telefon sunt angajante pentru noi dacă este menţionat în
mod explicit numărul comenzii şi angajatul din departamentul nostru de achiziţii.
Comanda telefonică se consideră ca fiind acceptată dacă furnizorul nu a ridicat
imediat obiectii. Menţiunile din ofertele furnizorului devin parte din contract doar
dacă sunt menţionate în mod expres şi în comandă. Ofertele furnizorilor sunt
angajante. Corespondenţa se va face doar cu departamentul de achiziţii.
Furnizorul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la comenzile
noastre şi la toate detaliile comerciale şi tehnice aferente comenzii. Furnizorul
poate face referire la relaţia noastră de afaceri doar dacă ne vom da acceptul în
mod expres.
2. Preţuri
Preţurile care stau la baza comenzilor noastre sunt preţuri angajante şi fixe. TVAul prevăzut de lege nu este inclus în preţ. Modificările de preţ şi rezervele sunt
angajante doar dacă sunt acceptate de noi în mod expres.
3. Facturare, Condiţii de plată
Pentru fiecare livrare se va emite o factură separată cu menţionarea numărului
comenzii nostre şi a numărului nostru de referinţă. Livrarea este considerată ca
fiind îndeplinită doar atunci când actele şi documentele tehnice solicitate în
comandă au intrat în posesia noastră. Până la intrarea în posesie a acestor
documente vom putea reţine plăţile scadente. Plata se va face sub rezerva
îndeplinirii corespunzătoare a contractului şi a exactităţii de calcul şi preţ. În caz
de livrare defectuoasă avem dreptul să reţinem plata în cuantumul corespunzător
până la îndeplinirea obligaţiilor de livrare conformă cu contractul. Costurile de
transport şi ambalare se vor indica dinstinct. Facturile nu vor fi ataşate mărfii ci se
vor transmite în mod separat. Plăţile şi punerea în funcţiune nu semnifică
acceptarea livrărilor şi a prestaţiilor.
4. Data livrării, Termene de livrare
Data livrării şi termenele de livrare se raportează la momentul în care marfa a
ajuns la destinaţia stabilită. Datele şi termenele de livrare sunt angajante şi
trebuie respectate de către furnizor. Întârzierile la livrare cunoscute de furnizor
trebuie să ne fie transmise imediat. În cazul în care termenele de livrare/datele de
livrare convenite precum şi termenul ulterior stabilit nu vor fi respectate, vom avea
dreptul de a renunţa la prestaţia ulterioară sau de a ne retrage din contract. Ne
rezervăm în aceste situaţii dreptul la despăgubiri. Diferenţele de costuri de
transport cum ar fi livrările speciale/expres ocazionate de expedierea întârziată
din partea furnizorului sunt în sarcina furnizorului. În cazul în care livrările s-au
efectuat mai devreme decât a fost prevăzut, ne rezervăm dreptul de a achita
factura aferentă la scadenţa stabilită conform contractului.
5. Cantităţi
Cantităţile indicate în comandă trebuie respectate. Trebuie tinut cont de uzantele
comerciale obisnuite. Livrările parţiale vor fi acceptate, doar dacă au fost solicitate
sau acceptate de noi in mod express. Ne rezervăm dreptul ca în situaţia în care ni
se va livra prea mult, să returnăm furnizorului marfa furnizată în exces, iar în
cazul în care ni se va livra prea puţin, să insistam să ni se livreze marfa în
cantitatea comandată.
6. Recepţia/Verificarea mărfii
Plăţile noastre se efectuează în baza unui control de recepţie la momentul în care
marfa ajunge la destinaţia stabilită. Având în vedere faptul că de regulă
verificarea mai riguroasă a cantităţii şi calităţii mărfii se realizează la un moment
ulterior, plăţile noastre nu reprezintă o recunoaştere a cantităţii şi calităţii bunurilor
livrate. Pretenţiile noastre legale rămân astfel valabile chiar şi după efectuarea
verificărilor şi plata facturii. Aceasta se aplică în mod corespunzător şi atunci când
se achită doar o parte din marfă. Costurile pentru probele, încercările etc.
necesare în urma livrărilor neconforme cu comanda, respectiv în urma livrărilor
defectuoase sunt in sarcina furnizorului.
7. Calitate
Furnizorul garantează ca livrările sa fie ireproşabile si absolut conforme cu
contractul, ca materiile prime utilizate sa fie de buna calitate, iar marfa sa fie intr-o
stare impecabila, corespunzătoare scopului de utilizare prevăzut. Livrările
respinse le putem pune la dispoziţia furnizorului, solicitând înlocuirea livrării
respinse cu una perfect conformă comenzii initiale. Având în vedere faptul că la o
mare parte din livrări nu este posibil ca verificarea calităţii să fie efectuată imediat,
furnizorul va fi de acord chiar si dupa acceptarea comenzii cu o reclamaţie
efectuata fără respectarea unui termen stabilit pentru aceasta. Pentru viciile
ascunse este valabil acelaşi lucru. Reducerile termenelor legale prevăzute pentru
invocarea pretenţiilor de garanţie nu vor fi acceptate de către noi. In orice caz ne
rezervam dreptul de a ridica pretentii in caz de modificare sau reducere a livrarilor
cit si a pretinde despagubiri. Ne rezervam de asemenea dreptul de a retine total
sau partial plata până când, în cazul în care am solicitat înlocuirea bunurilor
furnizorul și-a îndeplinit obligația de a livra produse substituante corespunzătoare,
sau până când situaţia cu privire la modificare, reducere si despăgubiri a fost
clarificată în mod angajant.

8. Ambalaj, Transport, Asigurare
Pierderea și deteriorarea bunurilor cauzate de o ambalare necorespunzătoare
sau de un mod de transport necorespunzător, vor fi suportate de către furnizor, in
cazul deficienţele cauzate de transport acestea sînt suportate de furnizor doar
dacă acesta este responsabil (conform Incoterms) pentru transport. Materialele
periculoase trebuie ambalate şi etichetate în conformitate cu legile aplicabile iar
fişele tehnice de securitate vor fi ataşate mărfii. De asemenea materialele
periculoase vor fi ambalate şi etichetate în conformitate cu legislația în vigoare iar
clasificarea mărfurilor periculoase sau, dacă este cazul, mentiunea ca "nu sunt
materiale periculoase" se va indica în nota de livrare. Transferul riscurilor are loc
în conformitate cu regulile Incoterms actuale.
9. Instrucţiuni de expediere
Fiecare transport va fi însoţit de o notă de livrare care trebuie să cuprindă
numărul comenzii noastre şi numărul nostru de referinţă, denumirea bunurilor,
greutățile brute și nete şi numărul exact al bunurilor. În lipsa acestor informații,
recepţia mărfii poate fi refuzată. Livrările parţiale şi finale vor fi denumite ca atare.
În fişele de transport, fişele de încărcare și documentele de însoțire a mărfii se va
indica cel puțin numărul comenzii noastre.
10. Garantarea drepturilor legale
Furnizorul garantează că bunurile livrate nu încalcă drepturile de proprietate
industriala si intelectuală și alte prevederi legale și că din utilizarea bunurilor și
comercializarea lor de către terți nu se vor putea ridica nici un fel de pretenții
împotriva noastră. În cazul în care un terț va emite pretenţii, furnizorul îşi va
asuma toată răspunderea pentru despăgubirile aferente şi ne va susține sau
reprezenta la negocieri și în litigii.
11. Documente /Desene
Toate documentele cum ar fi desene, regulamente de livrare, verificare şi
fabricare, precum şi mostrele şi utilajele puse la dispoziţia furnizorului sunt parte
integrantă din comanda noastră şi devin angajante pentru furnizor din momentul
acceptării comenzii. Aceste documente etc. sunt proprietatea noastră şi este
interzisă atât reproducerea cât şi aducerea lor la cunoştinţa terţilor fără acordul
nostru scris, furnizorul fiind obligat sa ni le returneze intacte la prima noastră
solicitare, respectiv la livrarea bunurilor comandate.
12. Subcontractare
Subcontractarea sau transmiterea comenzii noastre către terţi este interzisă fără
acordul nostru scris. Orice încălcare a acestei prevederi ne dă dreptul de a rezilia
contractul fără termen de preaviz sau de a renunța parțial sau total la serviciile
furnizorului fără nici un fel de compensare iar dreptul nostru de a pretinde
despăgubiri ne rămâne rezervat.
13. Obligaţia de informare
Schimbarea furnizorilor, relocarea precum şi modificări aduse produselor şi / sau
a procesului de producţie se vor anunţa în avans şi din timp.
14. Cesiunea creanţelor, Compensare
Cesiunea creanţelor pe care furnizorul le are faţă de noi precum şi compensarea
cu creanţele pe care noi le avem faţă de el este exclusă fără acordul nostru
expres.
15. Condiţii generale pentru achiziţii
Condițiile noastre generale pentru achiziţii se aplică tuturor contractelor de
cumpărare și servicii care sunt încheiate cu furnizorii, fără a fi necesar să se facă
referire la aceste condiţii generale cu ocazia fiecărei tranzacții. De altfel, legea
obligatorie și dispozitivă aplicabilă este cea de la sediul EFTEC (cumpărător), cu
excluderea Conventiei Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare
internaţională de mărfuri din anul 1980. Aceste condiții de cumpărare prevalează
asupra oricăror conditţii posibile ale furnizorului.
16. Sisteme de management
Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea calitativă a produselor
sale. În acest scop, el trebuie să mentina Sistemul de Management al Calităţii
certificat conform ISO 9001 corespunzător cu dimensiunea întreprinderii şi scopul
activităţii sale. Respectarea standardelor ISO 14001 şi ISO / TS 16949 se
urmăreşte în cadrul eforturilor depuse pentru ameliorarea continua a calitatii.
17. Pactul Global, Conformitate, Durabilitate
Furnizorul garantează că principiile și drepturile stipulate de OIM și Pactul Global
al Națiunilor Unite sunt menținute și respectate, conform și durabili atît în
domeniul mediului inconjurător (resurse, energie, deșeuri, etc.) cît si al sănătăţii și
că produsele sale nu contin minerale conflictuale, cum ar fi aurul, cositorul,
tungstenul, tantalul, etc., și nici chiar urme de astfel de materiale.
18. Jurisdicţie
Instanţele compentente pentru litigii rezultând din prezentul contract, respectiv din
prezentele condiţii generale pentru achiziţii sunt cele de la sediul EFTEC
(cumpărător).
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