ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ PFIZER
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (“Pfizer”)
Με την αποδοχή της Σχετικής Παραγγελίας της Pfizer για προμήθεια εμπορευμάτων ή
υπηρεσιών, ο Προμηθευτής αυτών των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών («Προμηθευτής»)
αποδέχεται ότι ισχύουν οι ακόλουθοι όροι («Όροι») για την σύμβαση πώλησης εμπορευμάτων
ή την παροχή υπηρεσιών (η «Σύμβαση»), εκτός εάν έχει άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών
με ξεχωριστή συμφωνία:
1. Τιμολόγηση – Πληρωμή
Τα τιμολόγια τα οποία θα είναι αρκούντως λεπτομερή θα παραδίδονται από τον Προμηθευτή
στην Pfizer και θα πληρώνονται από την Pfizer εντός εξήντα (60) ημερών- εκτός εάν έχει άλλως
συμφωνηθεί με ξεχωριστή συμφωνία- από την έκδοση και λήψη των συμφωνημένων
τιμολογίων με οποιαδήποτε μέθοδο πληρωμής επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο
Προμηθευτής πρέπει να αναγράφει τον αντίστοιχο αριθμό παραγγελίας της Pfizer σε κάθε
τιμολόγιο ή άλλο παραστατικό που εκδίδει. Εάν ο αριθμός παραγγελίας της Pfizer δεν
περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο ή άλλο παραστατικό του Προμηθευτή, αυτό θα επιστρέφεται
στον Προμηθευτή πριν από την πληρωμή για διόρθωση και επανυποβολή στην Pfizer. Η Pfizer
δεν θα ευθύνεται έναντι του Προμηθευτή για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή που
θα οφείλεται σε σφάλματα ή ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια ή άλλα
παραστατικά του Προμηθευτή.
2. Αποζημίωση
Ο Προμηθευτής αποδέχεται να αποζημιώσει και διατηρήσει την Pfizer αλώβητη από
οποιοδήποτε κόστος, χρέωση, απαίτηση, υποχρέωση ή ευθύνη, περιλαμβανομένων και των
απαιτήσεων για διαφυγόντα κέρδη (π.χ. αποζημίωση σχετική με απώλεια πελατείας, κερδών,
επιχειρηματικών ευχερειών, εταιρική ή εμπορική φήμη στην αγορά) που ενδέχεται να
προκύψει από την οποιαδήποτε πώληση εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών, η οποία
παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τους εδώ αναγραφόμενους Όρους συνεργασίας, τις ρητές
οδηγίες της Pfizer, είτε ανακύπτει ως αποτέλεσμα οιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του
Προμηθευτή (περιλαμβανομένων ενεργειών εξ αμελείας και εκ προθέσεως) των υπαλλήλων
του, των προστηθέντων του και τρίτων μερών τους οποίους χρησιμοποίησε ο Προμηθευτής για
την πώληση εμπορευμάτων ή την παροχή υπηρεσιών.
3. Σύγκρουση συμφερόντων
Ο Προμηθευτής δηλώνει ότι δεν περιέρχεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την
πώληση εμπορευμάτων ή την παροχή υπηρεσιών και ότι θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα
ώστε να μην περιέλθει σε οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε να μετριάσει την αδέκαστη
και αντικειμενική υλοποίηση των αναγραφόμενων Όρων συνεργασίας και ότι, σε περίπτωση
που θα περιέλθει σε κάποια τέτοια κατάσταση, θα ενημερώσει άμεσα εγγράφως την Pfizer και
θα παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες κατά την διακριτική ευχέρεια της Pfizer. Tέτοιες
συγκρούσεις συμφερόντων θα μπορούσαν να ανακύψουν ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα
οικονομικών συμφερόντων, πολιτικών ή εθνικών δεσμών, οικογενειακών ή συναισθηματικών
δεσμών ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου σχετικού δεσμού ή κοινού συμφέροντος.

4. Συμμόρφωση με την νομοθεσία για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της
διαφθοράς

1. Ο Προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται ότι:
α. Ο Προμηθευτής έχει αδειοδοτηθεί, είναι επίσημα εγγεγραμμένος ή έχει τα
προσόντα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, τους κανονισμούς, τις πολιτικές
και διοικητικές απαιτήσεις για την παροχή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών
σύμφωνα με τη Σύμβαση, και κανένας κανονισμός ή άλλες υποχρεώσεις δεν
του απαγορεύουν την παροχή αυτών των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών,
β. Ο Προμηθευτής δεν έχει και δεν θα προσφερθεί στο μέλλον να πληρώσει
άμεσα ή έμμεσα ή να εξουσιοδοτήσει την προσφορά ή πληρωμή οποιουδήποτε
ποσού χρημάτων ή οτιδήποτε αξίας, επιδιώκοντας να επηρεάσει οποιονδήποτε
Κυβερνητικό Αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, προκειμένου η
Pfizer να αποκτήσει ή να διατηρήσει με ανάρμοστο τρόπο επιχειρηματική
δραστηριότητα ή να αποκτήσει αθέμιτο επιχειρηματικό πλεονέκτημα, και, δεν
έχει δεχθεί και δεν θα δεχθεί στο μέλλον, μια τέτοια πληρωμή,
γ. Ο Προμηθευτής έχει εφοδιασθεί με ένα αντίγραφο των Διεθνών Αρχών για
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς της Pfizer και έχει κοινοποιήσει αυτές τις
αρχές σε όλα τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του σε σχέση με την
εργασία για την Pfizer, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων ή
υπεργολάβων. Στην κοινοποίηση αυτή θα προβαίνει και σε όσα πρόσωπα
πρόκειται στο μέλλον να ενεργήσουν για λογαριασμό του σε σχέση με την
εργασία για την Pfizer, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων ή
υπεργολάβων, πριν τους αναθέσει τέτοια δυνατότητα ενεργειών,
δ. Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται από τον Προμηθευτή στην Pfizer σε
σχέση με τον νομικό-οικονομικό έλεγχο- για την καταπολέμηση της διαφθοράς
της Pfizer είναι πλήρεις, αληθείς και ακριβείς και ο Προμηθευτής συμφωνεί να
ενημερώνει την Pfizer, εάν οποιεσδήποτε απαντήσεις στο εν λόγω
ερωτηματολόγιο νομικού-οικονομικού ελέγχου σε σχέση με τον Προμηθευτή ή
οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα έχουν ταυτοποιηθεί στο ερωτηματολόγιο
νομικού-οικονομικού ελέγχου ή συγγενείς τους, όπως ορίζονται εκεί, αλλάξουν
κατά την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας,
ε. Ο Προμηθευτής (i) θα παρέχει αληθή και πλήρη δικαιολογητικά, με εύλογες
λεπτομέρειες, για το έργο που πραγματοποιήθηκε και οποιαδήποτε έξοδα, (ii)
θα διατηρήσει αληθή, ακριβή και πλήρη τιμολόγια, εκθέσεις, δηλώσεις, βιβλία
και άλλα αρχεία και (iii) θα εξασφαλίσει γραπτώς προέγκριση από την Pfizer
για οποιεσδήποτε έκτακτες δαπάνες και
στ. Ο Προμηθευτής θα επιτρέψει, κατά τη διάρκεια από την αποδοχή της
Σχετικής Παραγγελίας και για περίοδο τριών ετών μετά την τελική πληρωμή
που έχει πραγματοποιηθεί από την Pfizer, την πρόσβαση εσωτερικών και
εξωτερικών ελεγκτών της Pfizer στα σχετικά βιβλία, έγγραφα, και αρχεία του

Προμηθευτή που αφορούν συναλλαγές που σχετίζονται με τη πώληση
εμπορευμάτων ή την παροχή υπηρεσιών.
ζ. Ο Προμηθευτής θα συμπληρώσει και θα υποβάλει στην Pfizer, το Ετήσιο
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Αντισυμβαλλόμενου Μέρους σε ετήσια
διαστήματα, κατόπιν αιτήματος της Pfizer.
η. Ο Προμηθευτής συμφωνεί ότι, κατόπιν αιτήσεως της Pfizer, όλα τα φυσικά
πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του Προμηθευτή σε σχέση με την
εργασία για την Pfizer, θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευση για την
καταπολέμηση της διαφθοράς που παρέχεται από την Pfizer και θα
ειδοποιήσει την Pfizer για οποιαδήποτε πρόσωπα χρειάζονται τέτοιου είδους
εκπαίδευση, κατά τη στιγμή της σύναψης της Σύμβασης και κατά τη διάρκεια
της συμβατικής δέσμευσης.
θ. Ο Προμηθευτής συμφωνεί να συμμορφωθεί με τις Διαδικασίες και την
Πολιτική για την καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΜΑΡΡ) της Pfizer,
συμπεριλαμβανομένης και της απαίτησης, οι υπάλληλοι του Προμηθευτή,
όπως προσδιορίζονται από την Pfizer, να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση για
την καταπολέμηση της διαφθοράς ή/και την MAPP που παρέχεται από την
Pfizer.
2.

Η Pfizer ενδέχεται να καταγγείλει τη Σύμβαση αν ο Προμηθευτής παραβιάζει
οποιαδήποτε από τις παραπάνω Δηλώσεις και Εγγυήσεις. Σε περίπτωση
καταγγελίας της Σύμβασης, ο Προμηθευτής δεν δικαιούται οιαδήποτε περαιτέρω
πληρωμή, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δραστηριότητες ανέλαβε ή συμφωνίες
που έχουν συναφθεί πριν από την καταγγελία και ο Προμηθευτής ευθύνεται για
ζημιές ή μέτρα αποκατάστασης που προβλέπονται από το νόμο. Περαιτέρω, ο
Προμηθευτής θα αποζημιώσει και θα απαλλάσσει την Pfizer από οποιαδήποτε
αξίωση, ευθύνη, πρόστιμο, ποινή, απώλεια ή ζημία που προκύπτει ως αποτέλεσμα
της αποτυχίας του Προμηθευτή να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει
δυνάμει των εδώ αναγραφόμενων Όρων συνεργασίας.

5. Aνεξάρτητοι Συμβαλλόμενοι
Η σχέση μεταξύ της Pfizer και του Προμηθευτή («τα Μέρη») αντιστοιχεί σε μια σχέση μεταξύ
ανεξάρτητων συμβαλλόμενων. Τα Μέρη δηλώνουν ότι αυτή η σχέση δεν δημιουργεί μεταξύ
των Μερών οιαδήποτε σχέση εργοδότη-εργαζόμενου, συμμετοχής, εμπορικής
αντιπροσωπείας, διανομής, προμήθειας ή σχέση δικαιόχρησης (franchise), είτε κατά τον νόμο
είτε de facto, και κανένα από τα Μέρη δεν δύναται να ενεργεί ή να εμφανίζει ενώπιον τρίτων
μερών ότι υφίσταται τέτοια σχέση.
6. Εφαρμοστέο Δίκαιο και αρμοδιότητα
Θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, διένεξης ή
καταγγελίας η οποία προκύπτει σύμφωνα με ή σε σχέση με την πώληση εμπορευμάτων ή την
παροχή υπηρεσιών και με τους εδώ αναγραφόμενους Όρους συνεργασίας και αν, παρά τις
καλόπιστες προσπάθειες, δεν είναι δυνατή η φιλική επίλυση τότε η διαφορά δύναται να
παραπεμφθεί σε διαμεσολάβηση. Τα Μέρη συμφωνούν ότι οι διαφορές που απορρέουν από ή
σχετίζονται με την πώληση εμπορευμάτων ή την παροχή υπηρεσιών και με τους εδώ

αναγραφόμενους Όρους συνεργασίας, υπάγονται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα
με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και
Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Τα Μέρη ορίζουν ως γλώσσα της Διαμεσολάβησης την Αγγλική. Η παρούσα
συμφωνία διαμεσολάβησης θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από το κύρος των
παρόντων Όρων συνεργασίας και έως ότου όλες οι ως άνω διαφορές διευθετηθούν οριστικά.
Οι παρόντες Όροι συνεργασίας και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση η οποία προκύπτει από ή
σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενό τους ή τη σύναψη της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων
μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με
τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Υπό την αίρεση των ανωτέρω διατάξεων του
παρόντος άρθρου τα Μέρη συμφωνούν ανέκκλητα ότι τα δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν την
αποκλειστική δικαιοδοσία για την διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης, η οποία θα
μπορούσε άμεσα ή έμμεσα να πηγάζει από την πώληση εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών
και από τους εδώ αναγραφόμενους Όρους συνεργασίας περιλαμβανομένου και του αστικού
αδικήματος, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε ερωτήματος που αφορά την ύπαρξη, την
ισχύ, την αποτελεσματικότητα, δομή, εκτελεστότητα και λήξη της Σύμβασης.

