
CONDIȚII GENERALE DE ACHIZIȚIE
EFECTUATE DE S.C. LIMEX TOTAL GROUP S.R.L.

1. Generalități
1.1. Prezentele condiții generale vor fi considerate anexe la comenzile
lansate de S.C. LIMEX TOTAL GROUP S.R.L. (denumit în continuare
LIMEX TOTAL GROUP).
1.2. În situația în care condițiile generale de livrare ale furnizorilor
difera de prezentele conditii, acestea se vor considera drept
acceptate numai cu aprobarea expresă a S.C. LIMEX TOTAL
GROUP S.R.L.
1.3. Fiecare comandă lansată de LIMEX TOTAL GROUP va fi
confirmată în timp util de furnizor. Daca în termen de 5 zile de la
lansarea comenzii furnizorul nu confirmă în scris comanda, LIMEX
TOTAL GROUP nu se mai consideră obligată să accepte livrarea.
1.4. Toate înțelegerile și comunicarile între părți se consideră valabile
numai în formă scrisă. Documentele transmise prin fax sau e-mail
sunt considerate în formă scrisă.

2. Livrarea și expediția bunurilor
2.1.Condițiile de livrare și expediere sunt conforme clauzelor
Incoterms valabile la data lansării comenzii.
2.2 În toate documentele de expediție, facturi sau notificări va fi
indicat numărul comenzii lansate de LIMEX TOTAL GROUP.
2.3 Dacă parțile nu convin în mod expres contrariul,
cheltuielile auxiliare – transport, împachetare, manipulare,
asigurare, autorizații, taxe vamale – vor fi suportate de furnizor.
2.4 Furnizorul este raspunzător pentru pierderea sau
deteriorarea mărfurilor livrate survenite în timpul transportului.
2.5 Funizorul garantează că marfurile livrate au fost
achizitionate/importate cu respectarea legislației române în
vigoare și se obligă să informeze LIMEX TOTAL GROUP cu privire la
orice problemă de această natură.
2.6 LIMEX TOTAL GROUP nu este obligată să accepte livrări parțiale
sau care depășesc cantitățile stabilite prin comanda acceptată.
2.7 Furnizorul este obligat să asigure pe propria cheltuială
împachetarea mărfurilor livrate. Dacă ambalajele ramân în
proprietatea Furnizorului, acesta este obligat să le recupereze pe
propria cheltuială.

3. Termene de livrare
3.1 Termenele sau perioadele de  livrare prevăzute  în comenzi
sunt obligatorii pentru Furnizor.
3.2 Eventualele întârzieri trebuie comunicate, împreună cu motivele
respective și noul termen de livrare, neîntarziat către LIMEX TOTAL
GROUP.
3.3 În cazul nerespectării termenului de livrare, LIMEX TOTAL
GROUP este îndreptățită să solicite daune conform legii. Obligația
furnizorului de a efectua livrarea ramâne valabila,chiar și în
conditiile în care LIMEX TOTAL GROUP solicită daune sau reziliază
contractul. Acceptarea unei livrări la o dată ulterioara celei convenite
inițial nu anulează dreptul LIMEX TOTAL GROUP la solicitarea de
daune.

4. Prețul și condiții de plată
4.1 Prețurile stipulate în comanda confirmată sunt obligatorii pentru
Furnizor, chiar și în situațiile în care ulterior Furnizorul se confruntă cu
creșterea costurilor față de nivelul avut în vedere la acceptarea
prețurilor.
4.2 Furnizorul se obligă să emită facturile fiscale în conformitate cu
reglementarile legale, cu evidențierea distinctă a TVA și cu
precizarea numărului comenzii. Facturile care nu sunt întocmite
corect sau complet vor fi returnate furnizorilor, în scopul anulării.
4.3 Plata facturilor se va face s tandard, în termen de 30 de zile
de la livrare / facturare. În cazul plăț ilor efectuate în termen de 14
zile, furnizorul va acorda un discount financiar de 3% din
valoarea facturii.
4.4 În cazul în care au fost convenite, în scris, alte termene de plată
față de cel standard, evi dențiat la punctul 4.3, acele termene se vor
lua în considerare .
4.5 În cazul unor livrări eronate sau incomplete, LIMEX TOTAL
GROUP este îndreptățită să amâne plata în funcție de data efectuării
corecte a livrarii, fară a pierde dreptul la discountul financiar și la alte
facilități la plată.

5. Garanții
5.1 Furnizorul este răspunzator pentru asigurarea caracteristicilor
tehnice, de calitate și de cantitate convenite pentru bunurile livrate, cât
și pentru eventualele probleme de natură juridică provocate față de
LIMEX TOTAL GROUP. Furnizorul nu este absolvit de răspundere,
indiferent de cauzele care fac ca bunurile livrate să fie
insuficiente sau neconforme.

Obligațiile probării în cazul litigiilor privind cantitatea bunurilor livrate
revin furnizorului.
5.2 În cazul înlocuirii bunurilor aflate în garanție, LIMEX TOTAL
GROUP are dreptul, în afara reducerii în consecință a prețului
plătit pentru bunuri sau înapoierea acestora, să aleagă între
remedierea gratuită la sediul propriu și livrarea gratuita a unor bunuri
conforme. În situații de urgență, LIMEX TOTAL GROUP este
îndreptățită, pe cheltuiala furnizorului, să remedieze bunurile
neconforme sau să apeleze la un alt furnizor pentru remedierea sau
înlocuirea bunurilor lipsă sau neconforme. În afara exercitării
drepturilor de mai sus, LIMEX TOTAL GROUP poate solicita
despăgubiri pentru daunele suferite.
5.3 Garanția pentru bunurile livrate este de 2 ani, începând cu
data livrării, furnizorul fiind răspunzator pentru toate
Deficiențele apărute în această perioadă. În cazul înlocuirii
sau reparării bunurilor neconforme, perioada de garanție se
reînnoiește.
5.4 În situația în care mai mult de 5% din lotul livrat prezintă
neconformitați, LIMEX TOTAL GROUP este îndreptățită să refuze
întreg lotul.

6. Răspunderea producătorului
6.1 Furnizorul va prelua integral de la LIMEX TOTAL GROUP
răspunderea privind calitatea fabricației, inclusiv plata daunelor
aferente, în situațiile în care clienții LIMEX TOTAL GROUP
reclamă neconformități datorate bunurilor aprovizionate de la Furnizor.
6.2 Daunele datorate de furnizor acoperă și serviciile post- vânzare
asumate de LIMEX TOTAL GROUP, dacă intervențiile se datorează
calității necorespunzătoare a bunurilor aprovizionate de la Furnizor.
LIMEX TOTAL GROUP îl va informa pe Furnizor cu privire la natura
și amploarea acestor intervenții.

7. Proprietatea intelectuală
Furnizorul garantează că bunurile livrate și consumul/utilizarea lor
de către LIMEX TOTAL GROUP sau clienții acesteia, nu încalcă
drepturile de proprietate intelectuală a unor terți din tară sau
străinătate. În caz contrar, Furnizorul răspunde integral pentru daunele
produse.

8. Dispozitive și documente anexe
8.1 Dispozitivele și documentele anexe ale bunurilor livrate
(dispozitive, scule, modele, schițe, planuri, cărți tehnice) puse la
dispozitia LIMEX TOTAL GROUP ramân în posesia și proprietatea
acesteia.

9. Clauza de confidențialitate
Comenzile lansate de LIMEX TOTAL GROUP, ca și toate
informațiile la care Furnizorul are acces prin intermediul documentelor
cu conținut tehnic și economic puse la dispoziție de LIMEX
TOTAL GROUP sunt confidențiale și nu pot fi comunicate unor terți
decât cu acordul expres al LIMEX TOTAL GROUP. Regimul de
confidențialitate este valabil și pentru salariații și colaboratorii
Furnizorului.

10. Cheltuieli suplimentare
Decontarea unor cheltuieli suplimentare ale Furnizorului este posibilă
numai cu acordul expres al LIMEX TOTAL GROUP.

11. Prevederi contrare
În cazul în care documentele contractuale încheiate între părți
conțin prevederi contrare, prevederea valabilă este cea conținută în
documentul cel mai bine plasat în urmatoarea lista:

a) Comanda lansată de LIMEX TOTAL GROUP
b) Condițiile tehnice și de calitate
c) Prezentele Condiții generale de achizitie.

12. Legea și instanțele competente
12.1 Raporturile juridice dintre părți sunt guvernate de legea romană.
12.2 Instanța competentă pentru judecarea litigiilor dintre
LIMEX TOTAL GROUP și Furnizor este Tribunalul Brașov. LIMEX
TOTAL GROUP are dreptul să deschidă proces și la Tribunalul la
care este arondat sediul Furnizorului.
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