Termeni si Conditii standard Pfizer
Bunurile sau serviciile specificate pe verso comenzii sunt in conformitate cu termenii si
conditiile urmatoare, si sunt in plus fata de instructiunile si specificatiile de pe comanda.
1) Intarzierile: In cazul in care Furnizorul nu reuseste sa faca livrări in termenul specificat,
Cumparatorul poate rezilia aceasta comanda sau parti ale acesteia. Cumparatorul isi rezerva
dreptul de a achizitiona bunurile care nu sunt livrate din alta parte decat de la Furnizor si de a
schimba furnizorul pentru pierderile suferite ca urmare a acestor intarzieri.
2) Garantie: Furnizorul garanteaza in mod expres ca toate articolele comandate vor fi
conforme cu caietul de sarcini, desene, mostre sau alte descrieri furnizate de catre
cumparator.Furnizorul garanteaza in mod expres ca toate articolele pot fi comercializate, sunt
de buna calitate si fara defect.
3) Inspectarea: Toate materialele si manopera sunt supuse inspectiei si testarii de catre
cumparator si trebuie sa fie concludenta, cu exceptia defectelor latente, fraudei sau unor erori
grave cu valoare mare. Cumparatorul isi rezerva dreptul de a respinge orice articol care
contine defecte materiale sau de manopera. Articolele respinse vor fi inlaturate in mod
prompt de catre furnizor, pe cheltuiala sa, dupa notificarea de respingere. Cumparatorul poate
alege sa pastreze articolele respinse si sa remedieze defecte. Costul unor astfel de remedieri
va fi scazut din suma datorata Furnizorului.
4) Modificari: Cumparatorul poate, in orice moment, prin ordin scris sa faca modificari ale
desenelor si specificatiilor. Astfel de modificari scrise trebuie sa fie strict respectate de catre
Furnizor. In cazul in care astfel de modificari pot determina o crestere sau scadere a valorii
sau a timpului necesar pentru livrare, comanda va fi modificata in sistem. Orice cerere de
ajustare in temeiul prezentei dispozitii trebuie sa fie agreata de ambele parti.
5) Materiale: furnizorul va livra bunurile conform comenzii. In cazul in care Cumparatorul
furnizează materiale care sa ajute la producerea bunurilor solicitate, Furnizorul va confirma
primirea tuturor acestor materiale. Furnizorul trebuie sa se asigure ca elementele utilizate
sunt contabilizate in mod corespunzator si materiale nefolosite sunt returnate
Cumparatorului.
6) Livrarea: Cumparatorul poate, in orice moment, sa amane livrarea oricaruia dintre articole
comandate pentru o perioada de timp rezonabila.
7) Incetarea: Aceasta comanda poate fi anulata, in totalitate sau n parte, in orice moment, prin
notificare scrisa.
8) Brevete: Furnizorul este de acord sa protejeze Cumparatorul impotriva pagubelor si
cheltuielile care decurg din cererile pentru incalcarea brevetului si care pot rezulta din
achizitionarea bunurilor incluse in comanda.
9) Mostre: toate mostrele sunt proprietatea Furnizorului si se vor returna acestuia.
10) Specificatii: Specificatiile si nivelul de toleranta vor fi considerate in functie de model.
Orice abatere trebuie sa fie in scris, aprobata de catre o persoana autorizata din departamentul
de achizitii.
10) Refacerea comenzii: In cazul in care un produs este refacut pentru ca nu caietul de
sarcini, Cumparator poate reface produsele si inlocui Furnizorul.

11) Pretul: Orice crestere a pretului nu va fi valabila daca nu a fost aprobata in scris de catre
departamentul de achizitii.
12) Verificarea materialelor primite: In scopul de a asigura plata prompta, este necesar sa fie
informat cumparatorul cu privire la orice articol comandat si care vine dintr-o sursa externa si
care nu este inspectat si verificat in prealabil de acesta, dar care este receptioant de Furnizor
si este insotit de toate instructiunile. Furnizorul va notifica imediat cumparatorul cu privire
la cantitatea de material primit. Acest lucru trebuie notificat catre departamentul de achizitii.
GARANTIILE DE MAI JOS VOR FI INTERPRETATE DE ASEMENEA CA SI
CONDITII
Alti termeni si conditii
1) Furnizorul este de acord cu prevederile anti-coruptie asa cum sunt stipulate in formularul
115E; si
2) Furnizorul este de acord sa furnizeze, in eventualitatea castigarii unei licitatii, informatii
de baza cu privire la conectarea acestuia cu oficiali guvernamentali, inclusiv următoarele:
a) Daca vreunul din angajati, directori, actionari este oficial guvernamenrtal;
b) Daca vreunul din angajati, directori sau actionari are o relatie de afaceri cu un
oficial guvernamental care care ar fi in pozitia de a influenta achizitionarea de
produse Pfizer sau care sa ofere un avantaj comercial catre Pfizer; şi
c) Daca orice oficial guvernul are dreptul la orice parte din orice compensare sau
care urmeaza să fie platit in cadrul acordului propus

