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CONDIȚII GENERALE DE ACHIZIȚIE

1. Cuvânt înainte 
1.1. Aceste  Condiții  Generale  de  Achiziție  se  aplică  tuturor  contractelor  încheiate  între
Cumpărător și Furnizor pe baza comenzilor de achiziție ale Cumpărătorului. Condițiile care
diferă de cele atașate prezentului și care sunt menționate, adăugate sau rectificate de către
Furnizor vor fi valabile doar dacă sunt acceptate în mod expres și specific în scris de către
Cumpărător.
1.2. Fiecare comandă implică referința la specificațiile tehnice ale Cumpărătorului în vigoare
pentru  Produsele  incluse  pe  comandă.  Astfel,  recepția  comenzilor  necesită  aprobarea
necondiționată completă a tuturor specificațiilor tehnice care fac astfel parte din contractul de
comercial.

2. Confirmarea comenzii – Prețuri
2.1. Furnizorul va informa Cumpărătorul cu privire la recepția comenzii prin trimiterea unei
confirmări  prin  mijloace  electronice  prin  intermediul  Sistemului  Rețelei  de  Colaborare  cu
Furnizorii  (SRCF) în termen de și  în maximum 5 zile  și  cel  târziu la  data  primirii.  Dacă
Furnizorul nu are la dispoziție acest sistem, acesta va trimite confirmarea în scris sau prin
internet sau alte mijloace decât cea implementată de Cumpărător. Contractul va fi considerat
întocmit la data primirii confirmării comenzii. În orice caz, chiar și în absența unei confirmări
scrise,  contractul  va  fi  considerat  întocmit  -  și  supus  acestor  Condiții  Generale  –  dacă
Furnizorul execută comanda și Cumpărătorul acceptă Produsele livrate de către Furnizor.
2.2. Prețurile indicate sau menționate în comandă sunt fixe și nu pot fi supuse modificărilor;
acestea includ ambalajul conform instrucțiunilor Cumpărătorului pentru expediere.

3. Facturare
3.1. Facturile referitoare la Produse vor fi emise de către Furnizor și datate anterior livrării
Produselor respective. Acestea vor face referire la fiecare comandă în parte și vor indica
numărul comenzii, codul articolului materialului, numărul avizului de expediție, cantitatea și
descrierea bunurilor,  prețul  unitar,  prețul  total,  TVA, codul  Furnizorului,  termenii  de livrare
stabiliți și originea bunurilor (dacă sunt preferințiale sau nu) și codul vămii (cel puțin primele 4
cifre). Altfel, Cumpărătorul va avea dreptul de a refuza recepția bunurilor.
3.2. Plata facturilor referitoare la stocurile cu Produse descoperite necorespunzătoare nu va
fi efectuată până la înlocuirea sau repararea Produselor respective. Astfel,  toate costurile
rezultate din retragerea ordinelor de plată, a facturilor sau a dispozițiilor de încasare nu vor fi
rambursate de către Cumpărător.

4. Locație, documente și termen de livrare
4.1. Toate Produsele vor fi livrate la sediul Cumpărătorului pe datele și în locațiile specificate
în comanda de achiziție. Termenele de livrare stabilite sunt obligatorii.  Astfel, sunt excluse
întârzierile,  dar  și  livrările  anterior  datei  stabilite,  exceptând  cazul  în  care  Cumpărătorul
necesită aceasta.
4.2. Produsele vor fi însoțite de avizul de expediție (unul pentru fiecare comandă) ce include
detalii  despre  numărul  comenzii,  codul  și  descrierea  articolului  materialului,  unitatea  de
măsură, cantitatea, numărul de unități, numărul de pachete per articol, greutatea și originea
bunurilor.
4.3. Conform  dreptului  Cumpărătorului  la  despăgubiri,  dacă  Furnizorul  întârzie  livrarea
Produselor, Cumpărătorul va avea dreptul de a:
a) penaliza Furnizorul la prețul maximum al sumei expuse în ordonanțele actuale cu privire la
tranzacțiile comerciale pentru plățile cu întârziere și/sau
b) conform penalizării menționate în a) de mai sus, de a considera contractul încetat de drept
datorită neîndeplinirii din partea Furnizorului dacă întârzierea depășește opt zile.
4.4. Cumpărătorul  poate  restitui  Furnizorului,  pe  cheltuiala  proprie,  orice  Produse livrate
anterior datei de livrare stabilită pe comandă; Produsele vor fi considerate nelivrate. Dacă
Cumpărătorul decide aprobarea unei livrări timpurii, termenii de plată vor intra în vigoare în
orice caz la data stabilită pentru livrare.
4.5. La  momentul  livrării,  Produsele  vor  fi  însoțite  de  documentația  necesară  pentru  a
garanta  conformitatea  cu  toate  Directivele  în  vigoare  și/sau  Ordonanțele  naționale  și
internaționale aplicabile.

5. Ambalaj
5.1. Furnizorul se va asigura că ambalajul  este corespunzător Produselor furnizate și va
garanta faptul că Produsele vor sosi în întregime la depozitul Cumpărătorului.
5.2. Ambalajul  va  fi  identificat  cu  o  etichetă  care  poate  fi  scanată  în  zona  de  recepție
automată bunuri a Cumpărătorului (ex. DATAMATRIX).
5.3. Eticheta  va  respecta  specificațiile  scrise  din  manualul  Cumpărătorului  0.20.02  și
rectificările  ulterioare,  disponibil  pentru  consultare  și  imprimare  pe  website-ul
www.zoppasindustries.com.
5.4. Dacă Cumpărătorul nu poate aplica eticheta de tip DATAMATRIX conform indicațiilor
solicitate  de  către  Cumpărător,  acesta  va  asigura  o  etichetă  cu  denumirea  Furnizorului,
greutatea  netă  a  bunurilor,  cantitatea  și  numărul  pachetelor,  codul  articolul  materialului
Furnizorului și numărul lotului de producție, numărul comenzii Cumpărătorului.

6. Recepția mărfii
6.1. Furnizorul se obligă să asigure Produsele realizate în mod profesional, fără defecte și
conform specificațiilor tehnice și standardelor actuale în vigoare.
6.2. Cumpărătorul are dreptul de a verifica Produsele comandate și de a refuza bunurile care
nu  sunt  conform  și/sau  sunt  asigurate  în  număr  prea  mare,  restituindu-le  cu  plata  la
destinatar. Neconformitățile  și/sau diferențele de cantitate dintre declarațiile Furnizorului și
bunurile primite de Cumpărător vor fi comunicate Furnizorului.
6.3. Conform dreptului Cumpărătorului de a anula comanda integral sau parțial, în cazul în
care  Produsele  nu  sunt  acceptate  datorită  neconformității  acestora,  loturile  sau  unitățile
refuzate  vor  fi  înlocuite  pe  cheltuiala  Furnizorului  în  termen  de  șapte  (7)  zile  de  la
comunicarea din partea Cumpărătorului a refuzului alături de solicitarea de înlocuire.
6.4. În  cazul  Produselor  necorespunzătoare,  conform dreptului  de  a  solicita  despăgubiri,
Cumpărătorul poate solicita conform dreptului său:
a) înlocuirea gratuită a Produselor defecte cu altele corespunzătoare, sau
b) încetarea contractului cu plata consecventă a sumei respective.
6.5. Dacă Produsele necorespunzătoare necesită prelucrare suplimentară și/sau manoperă
pentru a putea fi utilizate, costurile implicate vor fi suportate de către Furnizor.

7. Garanție
7.1. Garanția  emisă  de  Furnizor  este  valabilă  treizeci  (30)  luni  de  la  data  expedierii
Produselor, exceptând cazul în care se stabilește diferit în scris.
7.2. În timpul  perioadei  de garanție,  la cererea Cumpărătorului,  Furnizorul  va înlocui  sau
repara Produsele defecte în mod gratuit la sediul Cumpărătorului sau al Clientului.
7.3. Dacă Produsele furnizate sunt utilizate în procesele de producție ale Cumpărătorului,
Furnizorul  va  garanta  și  înlocuirea  Produselor  a  căror  neconformitate  nu  se  datorează
procesului de producție al Cumpărătorului. Unitățile înlocuite sau reparate vor beneficia de
aceiași termeni de garanție valabili pentru Produsele înlocuite sau reparate.

8. Modificări în procesul de producție
8.1. Deoarece comanda de  achiziție  presupune aprobarea anterioară  a Furnizorului  și  a
procesului de producție aferent, Furnizorul va informa Cumpărătorul în timp util și în scris cu
privire  la  intenția  sa  de  a  schimba  procesul  de  producție  și/sau  de  a  muta  producția
Produsului  în  altă  locație  și/sa  de  a  schimba  materialele  și/sau  sub-furnizorii  și/sau
conceptul.
8.2. Furnizorul va obține aprobarea scrisă din partea Cumpărătorului  înainte de a realiza
schimbările și de a asigura Produsele realizate cu noua producție.
8.3. Astfel, Cumpărătorul va avea dreptul de a aproba Produsul înainte de a fi  fabricat și
vândut cu noul proces și/sau în noua locație.

9. Primul lot pentru aprobare
9.1. Pentru inițierea procedurii de aprobare a Cumpărătorului și astfel autorizarea achiziției și
utilizarea Produsului în procesul de producție, prima expediere a noului Produs va cuprinde
prezentarea unui lot din Produsul fabricat cu instrumentele finale de producție (pre-serie),
identificat  corespunzător  și  însoțit  de  un  raport  cu  testele  efectuate  de  Furnizor  pentru
certificarea  conformității  Produsului  și  respectării  standardelor  aplicabile/ordonanțelor  în
vigoare.
9.2. Dacă  Produsele  sunt  fabricate  conform  proiectului  Furnizorului  pentru  care
Cumpărătorul asigură doar desenul dimensiunilor (precum și orice specificații), înafara celor
menționate  mai  sus,  la  solicitarea  expresă  a  Cumpărătorului,  Furnizorul  va  prezenta
desenele pentru fiecare piesa sau alte documente relevante; documentația va fi actualizată
imediat dacă, în timpul asigurării mărfii, Produsul aprobat suferă schimbări aprobate anterior
de către Cumpărător.

10. Proprietate industrială și intelectuală
10.1. Furnizorul garantează faptul  că Produsele asigurate nu încalcă brevete, drepturi de
autor sau alte drepturi de proprietate industrială sau intelectuală a terțelor părți și se obligă
să despăgubească,  să exonereze și  să compenseze Cumpărătorul  pentru orice aplicații,
solicitări, daune sau costuri rezultate din pretențiile terțelor părți.

11. Documentație tehnică – Ansamble – Matrițe
11.1. Furnizorul  va  păstra  la  zi  documentația  tehnică  primită  de  către  Cumpărător,  va
continua să actualizeze documentele interne utilizate în cadrul societății sau de către sub-
furnizorii săi și va garanta faptul că documentele sunt disponibile la momentul și în locația în
care se efectuează producția și testele de calitate; de asemenea acesta va evita utilizarea
documentelor scoase din uz.
11.2. Furnizorul va trata cu atenție și confidențialitate desenele, mostrele și toate celelalte
documente și/sau materiale primite de la Cumpărător și le va restitui la cererea acestuia. Îi
este stric interzis Furnizorului să utilizeze și să reproducă documentele și materialele în alte
scopuri decât cele legate de relația dintre Furnizor și Cumpărător.
11.3. Furnizorul  va  păstra  arhive  corespunzătoare  cu  rezultatele  testelor,  verificărilor  și
testelor de recepție atât cu privire la propria producție cât și la producția sub-furnizorilor săi și
va prezenta arhivele la cererea Departamentului de calitate a Cumpărătorului. De asemenea,
Furnizorul  va  păstra  arhivele  cu  rezultate  pentru  pe  perioada  asigurată  în  standardele
actuale cu privire la responsabilitatea Producătorului.
11.4. În orice caz, Furnizorul va păstra întreaga documentație prescrisă pentru o perioadă
mai lungă dacă se înregistrează litigii, în instanță sau înafara sa, până la finalul procesului.
11.5. Furnizorul  va  asigura  identificarea  și  întreținerea  matrițelor  și  ansamblelor  sau  a
oricăror  articole  ale  Cumpărătorului  și  aflate  în  posesia  sa  și  le  va  asigura  pe  propria
cheltuială împotriva furtului și incendiilor. La încetarea relației cu Furnizorul sau în orice caz
la  cererea  Cumpărătorului,  Furnizorul  va  restitui  matrițele  și  ansamblele,  operaționale  și
având toate piesele aferente.
11.6. Ansamblele pregătite de Furnizor și Cumpărător vor fi utilizate cu atenție și păstrate de
Furnizor și nu vor fi modificate și/sau distruse și/sau utilizate de alte persoane fără aprobarea
scrisă anterioară a Cumpărătorului.  În orice caz, Furnizorul va fi  responsabil  pentru toate
daunele provocate de lipsa de disponibilitate și/sau distrugerea ansamblelor menționate.
11.7. Dacă  apar  anomalii  în  timpul  utilizării,  a  căror  eliminare  necesită  întreținere
extraordinară,  Furnizorul  va  informa  Cumpărătorul  pentru  a  primi  instrucțiunile  necesare
(orice deteriorare/distrugere va fi suportată exclusiv de către Furnizor).

12. Clauza de confidențialitate
12.1. Toate informațiile și datele primite de Furnizor, exclusiv cele publice, sunt considerate
private și confidențiale și astfel acesta se obligă să nu le dezvăluie terțelor părți.

13. Codul de etică
13.1. Furnizorul  declară  faptul  că  a  fost  informat  despre  ordonanțele  cu  privire  la
responsabilitățile  administrative  ale  societăților  și  principiile  incluse  în  Codul  de  etică  al
Cumpărătorului,  disponibile  pentru  consultare  și  imprimare  pe  website-ul
www.zoppasindustries.com considerate  făcând  parte  din  aceste  Condiții  Generale  de
Achiziție.
13.2. Nerespectarea de către Furnizor a prevederilor Codului de etică menționat mai sus va
presupune, din toate punctele de vedere, nerespectarea gravă a contractului și va da dreptul
Cumpărătorului de a înceta imediat relația.

14. Tribunalul competent – Legea în vigoare
14.1. Condițiile  Generale de  Achiziție  și  contractele  corelate  aferente execuției  sale sunt
reglementate de Convenția Națiunilor Unite cu privire la Comerțul Internațional  de Bunuri
(Convenția de la Viena din 11.04.1980) și, pentru disputele excluse din prezentul, de către
principiile  legale  recunoscute  în  general  în  comerțul  internațional  aplicabil  în  contractele
comerciale internaționale.
14.2. Dacă există dispute între părți, tribunalul competent va fi exclusiv Tribunalul Treviso,
înțelegându-se  faptul  că  Cumpărătorul  va  avea  dreptul  de  a  alege  orice  alt  tribunal
competent în orice acțiuni împotriva Furnizorului.

15. Inspecții la sediul Furnizorului
15.1. Furnizorul își rezervă dreptul de a vizita sediul Furnizorului, cu notificare și alături de
Clienți  și  de  Autoritățile  guvernamentale  în  scopul  evaluării  societății  sale  (aparatură,
manoperă, materiale primite, procesul de producție, teste finale, expediere, etc.)

16. Fără publicitate
16.1. Orice fel de publicitate ce menționează produsele fabricate pentru Cumpărător va fi
aprobată în mod expres de către acesta.
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