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Condițiile generale de achiziție se aplică tuturor achizițiilor efectuate de o 
societate din cadrul Sipalax 2, denumită în continuare Grupul LACROIX: achiziții 
de produse din nomenclatură, achiziții de produse diverse, achiziții de servicii. 
Prin urmare, orice acceptare a unei comenzi de către furnizor implică 
acceptarea acestor condiții generale de cumpărare. 
În textul de mai jos, termenul "produs" acoperă înțelesurile de produs, serviciu 
sau prestație. 
Filialele Grupului LACROIX sunt denumite în continuare "client". 
Furnizor/Contractant: înseamnă cocontractantul Clientului care se angajează să 
livreze bunul (bunurile) sau să presteze serviciul (serviciile) în temeiul 
contractului. Termenii ≪ Furnizor ≫ și ≪ Prestator ≫ sunt utilizați aici pentru 
comoditate și nu implică nicio evaluare a naturii juridice a contractului dintre 
părți. Performanță: înseamnă îndeplinirea de către furnizor/contractant a 
tuturor obligațiilor sale contractuale, inclusiv livrarea. 

 
Toate comenzile plasate la furnizor trebuie să fie confirmate sistematic în scris în 
termen de 3 zile lucrătoare, în conformitate cu caracteristicile negociate, cu 
termenii indicați în comandă și cu condițiile generale de achiziție. 
Furnizorul se obligă să respecte termenul contractual, cu o toleranță de 
+/-2 zile lucrătoare. 

 

 
Pentru orice produs achiziționat, declarația de compoziție este trimisă clientului 
înainte de prima livrare de către furnizor. 
Furnizorul se obligă să respecte în totalitate specificațiile produsului/serviciului 
comandat: specificații, date tehnice specificate, contracte, caracteristici definite 
de furnizorul însuși. Orice modificare a caracteristicilor produsului sau 
serviciului achiziționat, în special a calității furnizării, trebuie să fie acceptată de 
către client înainte de livrare. Orice nerespectare a acestei reguli poate duce la 
anularea comenzilor în curs și a angajamentelor asumate. 
 
 

Componentele prețului, reducerile, reducerile, RFA și rabaturile sunt specificate în 
acordurile scrise cu furnizorii noștri, în deplină conformitate cu legislația în vigoare. 
Reducerile sunt exprimate franco factură, cu excepția cazului în care părțile convin 
altfel.

 
Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel în scris, prețurile de 
achiziție sunt DAP (ICC INCOTERMS®2020) la adresa site-ului Lacroix. Prin 
urmare, transportul se face pe cheltuiala furnizorului și pe întreaga răspundere 
a acestuia. Transportul ține cont de specificațiile exprimate de client. 
În caz de faliment al furnizorului, toate bunurile în așteptare de livrare vor fi 
ridicate de noi și facturate la prețul franco fabrică. 

 
Toate expedierile trebuie să fie însoțite de documentele de însoțire necesare 
documentele de însoțire necesare: aviz de transport, aviz de livrare cu 
precizarea : 

- Numărul de comandă al clientului, 
- Metoda de expediere, 
- Descrierea mărfurilor expediate, 
- Cantitatea în unități de comandă pentru fiecare produs, 
- Numele transportatorului. 

precum și orice alte documente care pot fi solicitate: documente vamale, 
certificate de conformitate, certificate de analiză, certificate de spălare sau orice 
alt document specificat în specificațiile noastre de achiziție. 
Ambalajul bunurilor constituie o protecție eficientă și adecvată pentru a păstra 
calitatea deplină a bunurilor respective până la locul de livrare, inclusiv la 
descărcare. 
 Condițiile speciale ale comenzii specifică termenii și condițiile aplicabile 
transporturilor în vrac 

 
În cazul nerespectării specificațiilor contractuale, constatate la recepție, în 
timpul utilizării și în produsul/serviciul livrat de către client, furnizorul este 
informat prin intermediul unei reclamații. 
În cazul în care tulburarea se datorează transportului, se face o rezervare pe 
avizul de transport. Pentru orice bunuri defecte, se negociază: fie este necesară 
o returnare; aceasta se realizează pe răspunderea și pe cheltuiala furnizorului;  
În cazul în care tulburarea se datorează transportului, se face o rezervare pe 

avizul de transport. Pentru orice bunuri defecte, se negociază: fie este necesară 
o returnare; aceasta se realizează pe răspunderea și pe cheltuiala furnizorului; 
fie acordul evidențiază necesitatea distrugerii bunurilor; această distrugere se 
realizează după acordul scris al furnizorului și pe cheltuiala acestuia. 
În cazul în care tulburarea se datorează transportului, se face o rezervare pe 
avizul de transport. Pentru orice bunuri defecte, se negociază: fie este necesară 
o returnare; aceasta se realizează pe răspunderea și pe cheltuiala furnizorului; 
fie acordul evidențiază necesitatea distrugerii bunurilor; această distrugere se 
realizează după acordul scris al furnizorului și pe cheltuiala acestuia. 

 
Furnizorul se angajează, prin punerea în aplicare a unui sistem de management 
al calității, să comunice clientului toate elementele care îi permit acestuia să 
identifice originea, locul și data de fabricație a furnizării sau a 
elementele care compun aprovizionarea, controalele efectuate, numerele de 
serie sau de lot. 
În urma litigiului și la cererea clientului, furnizorul prezintă un plan de acțiuni 
corective. Clientul își rezervă dreptul de a efectua un audit pentru a evalua 
furnizorul. 
În cazul în care furnizorul se prevalează de o certificare acordată de o terță 
parte, clientul va fi informat în termen de o săptămână în legătură cu renunțarea 
sau pierderea acestei certificari. 

 
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în condițiile specifice ale unei 
comenzi, transferul de proprietate are loc în momentul recepției, 
recunoscută ca fiind conformă și completă… 

 
Facturile se trimit în două exemplare la locul de livrare a produsului și trebuie să 
includă elementele de pe avizul de expediere (în special numărul de comandă), 
precum și elementele din capitolul privind tarifele, reducerile și RFA. 
Facturile trebuie să conțină datele bancare necesare, inclusiv numărul IBAN al 
contului care urmează să creditat fie 

 
Politica de RSI este definită în conformitate cu principiile etice ale Clientului și cu 
dorința acestuia de a respecta și promova principiile achizițiilor responsabile în 
ceea ce privește 

- Sistem de management 
- Gestionarea materiilor prime și a serviciilor (resurse) 
- Angajamentele politice proprii ale furnizorului 
- Diferite recunoașteri din partea unor terțe părți (Iso, Ecovadis, 

FSC, ...) 
Furnizorul/prestatorul de servicii se angajează să respecte această politică și să 
documenteze și să comunice clientului fiecare dintre angajamentele asumate. 
Orice actualizare sau nou angajament trebuie, de asemenea, să fie comunicat. 
Politica de RSI a Grupului are ca scop să ofere modele de consum responsabil și 
să îmbunătățească sustenabilitatea modelului său de afaceri, sprijinind 
încrederea acordată de principalele părți interesate cu care menține un dialog 
constant. 
Angajamentele și acțiunile asociate sunt implementate cu respectarea culturilor 
și practicilor locale din țările în care Grupul își desfășoară activitatea. 

 
Furnizorul consideră strict confidențiale și nu divulgă nicio informație, 
echipament, model, plan, specificație, date, formulă tehnică sau concept... 
de care ia cunoștință în cursul relației precontractuale sau contractuale cu  
clientul, fără un acord scris. 

 
Dreptul de proprietate asupra sculelor fabricate sau achiziționate de către 
furnizor în mod special în scopul contractului (inclusiv modele, matrițe, matrițe, 
matrițe, dispozitive de fixare și altele asemenea) se transferă clientului în 
momentul creării sau achiziționării acestor scule. Furnizorul transmite aceste 
instrumente clientului, la cerere. În cazul în care clientul furnizează furnizorului, 
cu titlu gratuit, echipamente în scopul contractului (inclusiv modele, matrițe, 
matrițe, matrițe, dispozitive, accesorii și echipamente echivalente). Acest 
material este și rămâne proprietatea clientului. Furnizorul trebuie să mențină 
echipamentul în stare bună de funcționare. Furnizorul se abține de la utilizarea 
echipamentului în afara domeniului de aplicare a contractului. Orice deteriorare 
sau deteriorare la care poate fi supus acest echipament ca urmare a utilizării 
necorespunzătoare sau a neglijenței din partea furnizorului va fi reparată pe 
cheltuiala furnizorului. Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale Clientului, 

12-  Proprietatea industrială și confidențialitatea 

11-  Politica de CSR (responsabilitate socială corporativă) 

9- Transfer de proprietate 

8- Managementul calității 

7- Recepție, reclamații 

5- Transport și livrare 

3-  Caracteristicile produsului sau serviciului achiziționat 

2- Comandă 

1- Definiție și domeniu de aplicare 

6- Metoda de expediere 

4- Stabilirea prețurilor, actualizarea și actualizarea de sfârșit de an (YER) 

10-  Facturare 

13-  Furnizarea de echipamente și instrumente 
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Furnizorul va returna echipamentul Clientului la cererea acestuia, indiferent dacă 
acesta mai este sau nu utilizat de către Furnizor către. 

 
În cazul în care furnizorul intenționează să invoce forța majoră, acesta 
informează clientul, în scris și fără întârziere, cu privire la toate elementele 
care justifică imposibilitatea sa de a-și respecta angajamentele și la 
consecințele pe care le prevede pentru executarea comenzii. Clientul își 
rezervă dreptul de a lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru 
a-și proteja interesele. Părțile depun eforturi pentru a atenua efectele forței 
majore. Clientul este îndreptățit să își exercite dreptul de reziliere în 
conformitate cu TCG, fără despăgubiri. Furnizorul suportă costurile care 
rezultă din acest caz de forță majoră. 
Părțile convin în mod expres că o grevă internă nu constituie forță majoră în 
sensul prezentului articol. 

 
Furnizorul trebuie să se asigure în conformitate cu dreptul comun și în așa fel 
încât să acopere în întregime orice daune care ar putea fi cauzate de produsele 
sale sau de orice deficiență de orice fel. Clientul poate solicita furnizorului toate 
dovezile necesare privind existența polițelor de asigurare menționate. Orice 
litigiu referitor la prezentele condiții care nu a fost soluționat pe cale amiabilă va 
fi soluționat definitiv în conformitate cu legislația națională a filialei clientului în 
cauză și cu jurisdicția acesteia. 
 
 

 

15-  Asigurare și jurisdicție 

14-  Forța majoră 


