PFIZER:N YLEISET HANKINTAEHDOT
1. HINTA: Jos hintaa ei ole määritelty tässä tilauksessa, tavarat, työ tai palvelut laskutetaan sen seuraavista hinnoista mukaan, joka on alhaisin: Myyjän
viimeksi ilmoittama hinta, Ostajan Myyjälle viimeksi maksama hinta tai vallitseva markkinahinta.
2. MYYJÄN VAKUUTUKSET: Myyjä takaa ja vakuuttaa, että:
a) Kaikki tämän tilauksen perusteella toimitettavat tavarat ovat virheettömiä ottaen huomioon valmistusmateriaalit ja valmistustyön, soveltuvat
tarkoitukseen, johon kyseisenlaisia tavaroita tavallisesti käytetään, ovat Ostajan määritelmien mukaisia ja soveltuvat Ostajan aikomiin
käyttötarkoituksiin siinä laajuudessa, kuin tällaiset käyttötarkoitukset ovat Myyjän tiedossa tai niiden voidaan kohtuudella edellyttää olevan Myyjän
tiedossa;
b) Kaikki tämän tilauksen perusteella toimitettavat tavarat on valmistettu tai maahantuotu, siinä tapauksessa, että lääkelaki (395/1987, muutoksineen)
soveltuu kyseisiin tavaroihin, lääkelain säännösten mukaisesti ja niillä on lääkelain 4 luvun mukainen myyntilupa, tai jos ne ovat lääkelain 4 luvun 21a
§:ssä tarkoitettuja homeopaattisia tai antroposofisia valmisteita, ne on Suomessa asianmukaisesti rekisteröity; että kaikki tämän tilauksen perusteella
toimitettavat tavarat on valmistettu sovellettavaa työlainsäädäntöä noudattaen; että ne on myynnin ja toimituksen ajankohtana rekisteröity Suomessa
kaikkiin sellaisiin rekistereihin, johon ne lainsäädännön tai viranomaisten määräysten perusteella on rekisteröitävä; että ne on pakattu kaikkien
sovellettavien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaisesti; että niiden kuljetuksessa noudatetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta
annetun lain (719/1994, muutoksineen) säännöksiä, jos ne tulevat sovellettaviksi; sekä että kaikki tämän tilauksen perusteella toimitettavat tavarat ja
palvelut ovat myös kaikkien muiden sovellettavien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaisia;
c) Tämän tilauksen perusteella toimitettavat tavarat eivät loukkaa mitään Suomessa voimassa olevaa patenttia, mutta Myyjä ei takaa, etteivät tavarat
loukkaa tällaista patenttia, jos niitä käytetään yhdessä muiden aineiden kanssa tai muutetaan käsittelemällä jollakin tavalla;
d) Kaikki tämän tilauksen perusteella suoritettavat työt ja palvelut suoritetaan asianmukaisesti, ammattitaitoisella tavalla ja Ostajan määritysten
mukaisesti, ja niiden suorittamisessa noudatetaan työturvallisuuslain (738/2002, muutoksineen) ja muita työntekoa koskevia säännöksiä ja
viranomaismääräyksiä;
e) Mitään tämän tilauksen perusteella toimitettavaa kemiallista ainetta ei ole valmistettu, maahantuotu, käsitelty, varastoitu tai kaupallisesti levitetty
kemikaalilain (744/1989, muutoksineen) säännösten tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti.
3. HYVÄKSYMINEN; RISTIRIITAISET EHDOT: Tämä tilaus on ostotarjous. Se, että Myyjä aloittaa työn, lähettää määritellyt tavarat tai suorittaa määritellyt
palvelut, katsotaan tämän tilauksen hyväksymiseksi. Tämä tilaus nimenomaisesti rajoittaa hyväksymisen tässä ilmaistuihin ehtoihin. Jos Myyjä tämän
tilauksen hyväksyessään esittää sellaisia ehtoja, jotka ovat näiden ehtojen kanssa ristiriidassa tai jotka lisäävät ehtoja tässä esitettyihin ehtoihin, tällaiset
ristiriitaiset tai uudet ehdot eivät sido Ostajaa, ellei Ostaja ole hyväksynyt niitä kirjallisesti. Jos tämän tilauksen katsotaan olevan hyväksyvä vastaus Myyjän
tarjoukseen, tämä hyväksyvä vastaus rajoittuu tämän tilauksen nimenomaisiin ehtoihin ja on ehdollinen siten, ettei tilaus sido Ostajaa, jos Myyjä ei hyväksy
niitä tämän tilauksen ehtoja, jotka poikkeavat Myyjän tarjouksesta tai on lisätty Myyjän tarjouksessa esitettyihin ehtoihin. Jos Ostajan ja Myyjän välillä on
kuitenkin jo kirjallinen sopimus, jossa on sovittu tässä tilauksessa tarkoitettujen tavaroiden, työsuoritusten tai palvelujen ostosta, mainitun sopimuksen
ehtoja sovelletaan silloin, kun ne ovat ristiriidassa tämän tilauksen ehtojen Kanssa.
4. VAKUUTUS; VAARANVASTUU: Kun Myyjä suorittaa työtä tai palveluja missä tahansa Ostajan toimipaikassa, Myyjällä täytyy olla asianmukainen
vakuutus, josta Myyjä on velvollinen antamaan Ostajalle todistuksen. Vakuutuksen täytyy kattaa työntekIjöille aiheutuvat vahingot, ammattitaudit,
henkilöiden tapaturmat ja kuolema, omaisuudelle aiheutuvat vahingot sekä lilkenteessa syntyvät henkilöille ja omaisuudelle aiheutuvat vahingot.
Tavaroiden omistusoikeus ja vaaranvastuu siirtyvät Ostajalle toimitushetkellä, enei tässä tilauksessa ole toisin todettu.
5. TARKASTUS: Kaikki tämän tilauksen perusteella toimitettavat tavarat lähetetään Ostajalle siten, että Ostajalla on oikeus tarkastaa tavarat ja olla
hyväksymättä toimitusta kohtuullisen ajan kuluessa toimituksesta etukäteismaksusta huolimatta siinä tapauksessa, että tavarat eivät ole sellaisia kuin
Myyjä on tässä vakuuttanut tai Ostajan määritysten mukaisia tai, jos Ostaja ei ole antanut määrityksiä, standardimääritysten mukaisia. Myyjä vastaa
kaikista toimituksen hyväksymättä jäämisestä Ostajalle aiheutuvista kustannuksista, ja Ostajalla on oikeus palauttaa hyväksymättä jääneet tavarat Myyjän
kustannuksella.
6. VEROT: Tilauksessa määritellyt hinnat sisältävät kaikki verot ja muut julkiset maksut, joita ei laissa ole nimenomaan säädetty Ostajan maksettaviksi.
Myyjä
sitoutuu korvaamaan Ostajalle kaikki menot, jotka Ostajalle voi syntyä siitä, että Myyjä laiminlyö kyseisten verojen ja muiden julkisten maksujen
maksamisen.
7. YLIVOIMAISET ESTEET: Jos Myyjä on kykenemätön suorittamaan tai Ostaja ottamaan vastaan yhden tai useamman tämän tilauksen mukaisen
tavarantoimituksen tai työn tai palvelujen suorituksen luonnonmullistuksen, tulipalon, räjähdyksen, tulvan, epidemian, sodan, valtiovallan toimenpiteiden,
kansalaislevottomuuksien tai muun osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa olevan ylivoimaisen esteen vuoksi, tai jos Ostajan
kykenemättömyys suorituksen vastaanottoon johtuu osittaisesta tai täydellisestä toiminnan keskeytymisestä jollakin Ostajan tehtaalla, tällä tavalla
kykenemättömällä osapuolella ei ole minkäänlaista tällaisesta kykenemättömyydestä johtuvaa vastuuta toista osapuolta kohtaan, mutta Ostajan halutessa
tämän tilauksen mukaisten tavaroiden, työsuoritusten tai palvelujen kokonaismäärää vähennetään sillä määrällä, joka on jäänyt toimittamatta tai
suorittamatta kyseisten ylivoimaisten esteiden vuoksi, tai Ostajan halutessa määriteltyä toimitus- tai suoritusaikaa voidaan pidentää ylivoimaisen esteen
keston ajalla.
8. PAKKAUKSET JA KULJETTAMINEN: Myyjä on velvollinen maksamaan kaikki kuljettamisesta, pakkaamisesta, kuljetuslaatikoista ja rahtimaksuista
johtuvat kustannukset, ellei tässä tilauksessa ole toisin todettu. Jokaiseen kuljetuslaatikkoon on merkittävä tavaroiden määrä, tilauksen numero, sisältö ja
rahdinkuljettajan nimi ja kuljetuslaatikkoon on sisällytettävä pakkausasiakirja, jossa on nämä tiedot. Vaarallisten aineiden pakkausten, merkintöjen,
etikettien ja kuljettamisen täytyy täyttää sovellettavissa laeissa, asetuksissa ja viranomaismääräyksissä asetetut vaatimukset.
9. PURKAMINEN: Jos Myyjä rikkoo jotakin tässä tilauksessa määriteltyä velvoitettaan, tulee maksukyvyttömäksi tai asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin,
tai jos Ostaja vilpittömin mielin on siinä käsityksessä, että jokin edellä mainituista tapahtuu, Ostajalla on oikeus oman harkintansa mukaan, ilman vaikutusta
muihin oikeussuojakeinoihinsa, pidättää suorituksensa tai purkaa tämän tilauksen perusteella syntynyt sopimus. Purkutapauksessa Myyjällä on
velvollisuus säilyttää hallussaan olevat Ostajalle kuuluvat tavarat, ja Ostajalla on oikeus päästä Myyjän tiloihin ottaakseen nämä tavarat takaisin. Myyjällä
on velvollisuus myötävaikuttaa takaisinottamisessa. Jos Myyjä rikkoo mitä tahansa tämän tilauksen ehtoa, Ostajalla on oikeus valintansa mukaan, ilman
vaikutusta Ostajan muihin oikeussuojakeinoihin: (i) olla ottamatta vastaan ja palauttaa tavarat ja/tai palvelut kokonaan tai osaksi Myyjän kustannuksella
kohtuullisen ajan kuluessa toimituksesta riippumatta suoritetusta maksusta (vaaranvastuu tuotteista siirtyy Myyjälle tällaisen vastaanottamatta jättämisen
hetkellä); (ii) antaa Myyjän korjata tavarat tai suorittaa palvelut uudelleen siten, että ne ovat tämän tilauksen mukaisia; tai (iii) tehdä tai teettää Myyjän
kustannuksella sellainen työ, joka tarvitaan tavaroiden ja/tai palveluiden saattamiseen tämän tilauksen mukaisiksi. Ostajalla on oikeus lykätä toimitusta
ja/tai suoritusta tai peruuttaa toimitus ja/tai suoritus kirjallisella ilmoituksella Myyjälle milloin tahansa ennen toimitusta ja/tai suoritusta, ja Ostajalla on
velvollisuus korvata Myyjälle kaikki sellaiset kohtuulliset kustannukset ja kulut, jotka johtuvat suoraan tällaisesta lykkäämisestä tai peruuttamisesta ja joita
Myyjän ei ole ollut mahdollista välttää.
10. SOVELLETTAVA LAKI: Tähän tilaukseen ja sen perusteella syntyvään sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa
koskevia
säännöksiä. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä yleissopimusta (Wienin konventio eli YK:n kauppalaki) ei sovelleta.
11. TURVALLISUUS: Kaikissa niissä tapauksissa, joissa Myyjä toimittaa tavaroita tai suorittaa työtä tai palveluja tämän tilauksen perusteella jossakin
Ostajan
toimipaikassa, Myyjä on velvollinen noudattamaan kaikkia lainsäädäntöön ja viranomaisten määräyksiin sisältyviä turvallisuusmääräyksiä ja Ostajan
kyseisen toimipaikan turvallisuusstandardeja.
12. LUOTTAMUKSELLISUUS/ OMISTUSOIKEUS: Kaikki tähän tilaukseen liittyvät tiedot ja aineistot, jotka Ostaja toimittaa Myyjälle tai jotka toimitetaan
Myyjälle Ostajan puolesta, pysyvät Ostajan omaisuutena, ja Myyjällä on oikeus käyttää tällaisia tietoja ja aineistoja ainoastaan tämän tilauksen yhteydessä.
Myyjä ei saa paljastaa tai käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen mitään sellaisia tietoja tai aineistoja, jotka se on saanut Ostajalta tai Ostajan
konserniyhtiöltä tai jotka sille on toimitettu Ostajan tai Ostajan konserniyhtiön puolesta ja jotka koskevat malleja, piirustuksia, määrittelyjä, henkilöstöä,
tutkimustoimintaa, tuotteita tai muuta liiketoimintaa. Myyjän täytyy pitää kyseisenlaiset aineistot hyvässä järjestyksessä ja kunnossa sekä alttiina
ainoastaan tavanomaiselle kulumiselle. Myyjä on velvollinen hävittämään tai palauttamaan kyseisenlaiset aineistot Ostajan pyytäessä.
13. KORVAUKSET: Myyjä sitoutuu puolustamaan Ostajaa ja maksamaan tälle korvauksia siten, ettei Ostajalle aiheudu vahinkoa tai menetyksiä sellaisen
vastuun, tuomion, vahingonkorvausvelvollisuuden, menetyksen tai kustannuksen vuoksi, joka johtuu Myyjän vakuutuksen rikkomisesta tai siitä, ettei Myyjä
muutoin noudata tämän tilauksen ehtoja, huolimatta siitä, onko kyseinen laiminlyönti osittain Ostajan aiheuttama. Ostaja ei missään olosuhteissa ole
vastuussa Myyjän saamatta jääneistä voitoista tai muusta epäsuorasta tai välillisestä Myyjän vahingosta.

14. SIIRRETTÄVYYS: Tämä tilaus kokonaisuudessaan ja jokainen sen ehdoista on voimassa Ostajan asiakkaiden, seuraajien ja sellaisen tahon, jolle
Ostaja
siirtää tämän tilauksen, hyväksi. Myyjällä ei ole oikeutta siirtää tätä tilausta ilman Ostajan etukäteistä kirjallista suostumusta.
15. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUDET: Tämän tilauksen ehdot ovat voimassa yksinomaan Myyjän ja Ostajan hyväksi, eivätkä ne siten ole
voimassa
kolmansien osapuolten (paitsi seuraajien ja sallittujen siirronsaajien) hyväksi siten, että kolmas osapuoli olisi edunsaajana tai muutoin.
16. TILAUSNUMERON KÄYTTÖ: Tilausta koskevissa laskuissa tulee selkeästi näkyä Pfizer:n ilmoittama tilausnumero.

