
    

 

MONOSUISSE Group 
Headquarters 
Gerliswilstrasse 19 
CH – 6020 Emmenbrücke 

info@monosuisse.com  
 

Version CGA 2018.01 

 

Pagină 1 de 3 

 
  Conditii Generale de Achizitii  (CGA)  

 

1. Scopul Aplicarii 
1.1 Aceste CGA prezinta conditiile aplicabile achizitionarii de produse de catre MONOSUISSE RO SRL de la Furnizor si ale livrarilor 
efectuate de Furnizor catre MONOSUISSE RO SRL. 

1.2 Termenii si conditiile Furnizorului contrare sau nepotrivite nu vor fi acceptate de catre MONOSUISSE RO SRL decat daca 
MONOSUISSE RO SRL este de acord cu acestea in prealabil in scris. 

1.3 Aceste CGA se aplica (si nu termenii si conditiile Furnizorului) chiar si in cazurile in care MONOSUISSE RO SRL accepta fara rezerva 
livrari de la Furnizor avand la cunostinta faptul ca Furnizorul are termeni si conditii contrare sau nepotrivite. 

1.4 Scopul livrarii, specificatiile, obiectivele, datele de livrare si preturile aferente livrarilor vor fi prezentate in comenzi separate. La 
acceptarea unei comenzi de catre Furnizor un contract de livrare va intra in vigoare cu respectarea conditiilor acoperite de o asemenea 
comanda. Aceste CGA constituie o parte integrala a fiecarei comenzi si  contract de livrare. 

2. Oferta 
2.1 Prin cererea de oferta Furnizorul avand rolul de specialist este solicitat sa trimita o oferta gratuit. Furnizorul va emite oferta in baza 
specificatiilor si obiectivelor MONOSUISSE RO SRL si va evidentia in mod explicit orice abateri; Furnizorul, de aceea, ia la cunostinta 
datoria sa de a informa. Daca Furnizorul nu limiteaza valabilitatea ofertei sale va fi considerata obligatorie timp de 90 de zile. 
 

3. Comanda 
3.1 Pentru a fi valabile, comenzile trebuie emise in scris. Acceptarea unei comenzi de catre Furnizor va fi valabila daca este in scris sau 
daca Furnizorul nu obiecteaza la comanda in scris in termen de 48 ore dupa ce Furnizorul primeste comanda. 

3.2 Daca concluzia unui contract de livrare este facuta depinzand de confirmarea unei comenzi, MONOSUISSE RO SRL va fi obligata 
daca aceasta confirmare de comanda nu se abate de la continutul comenzii. 

3.3 Scopul livrarii include, si Furnizorul nu va fi obligat sa isi fi indeplinit obligatiile de livrare decat daca si pana cand el livreaza la 
MONOSUISSE RO SRL, tot ceea ce este necesar pentru corecta instalare, operare si functionare a produsului, indiferent daca este 
mentionat sau descris in specificatiile prezentate sau legate de comanda. 

4. Preturi si Termeni de Livrare 
4.1 Preturile Furnizorului sunt considerate a fi preturi fixe in moneda indicata in comanda valida INCOTERMS 2010. Alti termeni de 
livrare vor exista asa cum sunt prezentati in comanda sau asa cum se specifica altfel in scris de parti. 

4.2 Furnizorul va fi raspunzator de orice daune provocate in timpul transportului din cauza ambalarii inadecvate. 

4.3 O nota de livrare cu toate indicatiile specifice comenzii trebuie sa fie atasata odata cu fiecare livrare. Livrarile partiale si diferentele vor 
fi denumite ca atare in toate documentele de livrare si facturi. 

5. Termeni de Plata 
5.1 Numarul comenzii, denumirea exacta a marcii comerciale/ bunurilor la fel ca si numarul desenului sau al partii trebuie sa fie 
indicat in toata corespondenta, confirmari, note de livrare, facturi etc. 

5.2 O factura separata va fi emisa pentru fiecare comanda in parte la fel ca si pentru fiecare livrare. 

5.3 Plata fiecarei livrari va fi efectuata de catre MONOSUISSE RO SRL in ultima zi lucratoare  a lunii urmatoare in care se efectueaza 
livrarea catre MONOSUISSE RO SRL. Alti termeni de plata vor fi prezentati in comanda sau altfel doar in scris cu acordul partilor.  

6. Date de Livrare si Livrari Intarziate  
6.1 Livrarea se face la destinatie in data(datele) stipulate in comanda. Daca s-a stabilit o data fixa din calendar pentru livrare, o livrare 
intarziata se imputa automat Furnizorului, cu exceptia cazului in care Furnizorul comunica dificultatile de livrare in timp util si partile cad de 
acord asupra unei solutii diferite. 

6.2 MONOSUISSE  RO SRL este indreptatita sa pretinda ca o compensatie pentru pagubele rezultate din intarziere pentru fiecare 
saptamana intreaga sau partiala prin care data de livrare este depasita o rata fixa de un procent din pretul net de vanzare, pana la o suma 
maxima  de 5% din pretul net de vanzare a livrarii. Cererea unei instiintari in prealabil, in masura in care o data de livrare nu este determinata 
de calendar, ramane neafectata de aceasta dispozitie.  

Daca Furnizorul intarzie doar cu o parte a livrarii, penalitatile aferente vor fi calculate in pretul performantei totale a Furnizorului care este 
afectata de livrarea intarziata partial. Dispozitiile anterioare acestui paragraf 6.2.  sunt aditionale si nu excluse oricarei cai de atac care-i 
poate fi disponibila MONOSUISSE RO SRL in cazul in care Furnizorul nu reuseste sa trimita un articol in concordanta cu termenii 
contractului de livrare. Nicio dispozitie din prezentul document nu va fi considerata ca limitand orice alta astfel de remediere care poate fi 
disponibila MONOSUISSE RO SRL, nici MONOSUISSE RO SRL nu va aplica alte drepturi pe care le-ar putea considera sau interpreta ca 
i afecteaza sau renunta la vreunul dintre drepturile ei. Plata de pagube a Furnizorului solicitate de acest paragraf 6.2 nu il exonereaza pe 
Furnizor de datoria sa de a realiza livrarea potrivit contractului.  
 
6.3 Furnizorul poate invoca omisiunea serviciilor esentiale pentru a fi efectuate de catre MONOSUISSE RO SRL doar daca acesta a 
solicitat acest lucru la timp. 

6.4 Livrarile partiale sau timpurii sunt admisibile doar daca s-a convenit asupra lor. 
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6.5 Daca Furnizorul nu livreaza la timp si daca in tranzactiile fara o data de livrare fixa in calendar Furnizorul ramane in urma cu livrarea  
dupa o perioada rezonabila data de gratie , MONOSUISSE RO SRL va fi  indreptatita sa refuze acceptarea livrarii, sa rezilieze contractul 
de livrare aferent si / sau sa pretinda pagube pentru neindeplinirea obligatiei de livrare. Suma eventualei penalități pentru neîndeplinirea 
obligațiilor conform punctului 6.2 de mai sus se creditează pentru orice daune pe care MONOSUISSE RO SRL le poate avea în temeiul 
prezentului alineat. 

6.6 Daca, inainte de data livrarii, devine evident ca Furnizorul nu va putea sa respecte data livrarii convenita, MONOSUISSE RO SRL  
poate rezilia contractul de livrare si renunta la livrare. 

6.7 De asemenea, contractul de livrare poate fi reziliat daca, in cursul fabricarii, devine evident ca obiectul care urmeaza sa fie livrat nu va 
fi potrivit pentru scopul dorit. 

7. Garantie, Raspundere 
7.1 Furnizorul garanteaza in mod expres caracteristicile garantate ale produselor și specificatiile specificate in acordurile de livrare, precum 
si faptul ca produsele pe care le furnizeaza nu prezinta defecte care sa le reduca valoarea sau capacitatea de utilizare normala, precum 
si durata lor de viata utila in conditii de utilizare cunoscute. In plus fată de garantia caracteristicilor produsului in contractele de livrare si 
fara a aduce atingere acestora, Furnizorul garanteaza ca fiecare produs livrat in conformitate cu acordurile de livrare a fost testat si controlat 
si indeplineste toate standardele industriale si toate cerintele legale in conformitate cu legile, regulamentul si directivele privind proiectarea, 
siguranta, focul si protectia mediului si au fost concepute astfel incat sa nu puna în pericol viata si sanatatea daca produsul este utilizat 
conform instructiunilor. 

7.2 Pe cheltuiala sa, Furnizorul trebuie sa adauge la fiecare livrare toate declaratiile necesare de conformitate ("CE-simbol") sau 
declaratia producatorului UE. 

7.2.1 Furnizorul are responsabilitatea de a se asigura ca utilizeaza numai astfel de materiale de productie, produse 
semifabricate si adjuvanti, care sunt in conformitate cu cerintele de calitate convenite. 

In acest scop, acesta instituie un management adecvat al furnizorilor. Furnizorul este, de asemenea, responsabil pentru 
respectarea cerintelor legale si a reglementarilor de sigurantă pentru substantele restrictionate, toxice si periculoase, precum 
si cerintele privind mediul, energia electrica etc. ale produselor achizitionate in tara lor si vanzarilor, inclusiv in Directiva 94/62 
/ CE, REACH si RoHS. 

7.3 In ceea ce priveste raspunderea Furnizorului in conformitate cu punctul 7.1, precum si contractul de asigurare a calitatii, 
MONOSUISSE RO SRL  nu este obligata sa inspecteze vreun produs pentru defecte sau sa notifice defectele furnizorului pentru a 
mentine cererile de garantie ale MONOSUISSE RO SRL, cu exceptia cererilor de garantie cu privire la defecte evidente. 

7.4 Spre deosebire de prescriptiile legale, garantia pentru fiecare produs livrata de Furnizor catre MONOSUISSE RO SRL va 
supravietui pentru o perioada de 12 luni de la data livrarii produsului catre MONOSUISSE RO SRL. Furnizorul, pe cheltuiala sa si 
gratuit, neimplicand MONOSUISSE RO SRL, va repara imediat, la cererea societatii MONOSUISSE RO SRL, toate defectele (care vor 
include, de asemenea, datele garantate nerealizate si absenta oricaror caracteristici garantate ale produsului) pe care MONOSUISSE 
RO SRL le va notifica Furnizorului in perioada de garantie. In plus, MONOSUISSE RO SRL are dreptul la toate cererile de garantie 
garantate legal. Fara a aduce atingere celor de mai sus, MONOSUISSE RO SRL poate, la alegerea sa si ca o alternativa la repararea 
de catre Furnizor a unui articol defect, sa solicite furnizorului sa inlocuiasca elementul defect cu un element care nu este defect. In 
exercitarea acestui drept, MONOSUISSE RO SRL va lua in considerare cu buna-credinta daca Furnizorul este capabil sa faca reparatii 
datorita naturii activitătii sale comerciale. In ambele cazuri, Furnizorul suporta toate cheltuielile rezultate din repararea sau inlocuirea 
elementului defect. 

7.5 MONOSUISSE RO SRL are dreptul sa anuleze o vanzare sau sa obtină o reducere a pretului de vanzare din cauza unui defect 
material numai daca Furnizorul nu reuseste sa inlocuiasca sau sa repare un element defect intr-un termen rezonabil care poate fi 
stabilit de MONOSUISSE RO SRL la alegerea sa sau daca Furnizorul refuza sa inlocuiasca sau sa repare un element defect. 

7.6 MONOSUISSE RO SRL are dreptul de a avea un produs defect reparat de o terta parte si de a-i percepe costurile Furnizorului fara a 
oferi Furnizorului posibilitatea de a repara articolul defect daca, din motive urgente speciale sau din alte motive de afaceri valabile, 
MONOSUISSE RO SRL considera ca Furnizorul nu este capabil sa repare articolul la cerintele MONOSUISSE RO SRL. In acest caz, 
MONOSUISSE RO SRL va notifica de indata Furnizorul  despre defectul descoperit de catre MONOSUISSE RO SRL. 

7.7 Furnizorul se asigura ca produsul nu va prezenta defecte care sa aiba efecte asupra functionalitatii, fiabilitatii, durabilitatii / duratei 
de viata a produsului cunoscute în conditiile de aplicare. 

7.8 Furnizorul va fi raspunzător pentru toate daunele, inclusiv daune implicite, cauzate de incalcarea oricarei garantii aplicabile 
unui produs livrat catre MONOSUISSE RO SRL in conformitate cu prezentul document. 

7.9 Furnizorul trebuie sa despagubeasca si sa considere  MONOSUISSE RO SRL neresponsabil pentru orice pierdere sau 
revendicare, inclusiv costul de aparare impotriva oricarei astfel de creante, impotriva MONOSUISSE AG care rezulta din orice act 
sau omisiune a Furnizorului sau orice incalcare a garantiei Furnizorului care cauzeaza sau este presupusa sa fi cauzat vatamari 
corporale sau pagube materiale la orice terta parte. 

7.10  Furnizorul este raspunzător pentru subcontractantii sai in aceeasi masura ca si pentru performanta proprie. 

7.11 Pentru livrarile de inlocuire si reparatii, Furnizorul acorda o garantie de 18 luni. 
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8.  Răspunderea în materie de produse, desp ăgubiri, acoperirea asigur ărilor  
8.1 Furnizorul va despagubi si va considera MONOSUISSE RO SRL neresponsabil de orice cerere de despagubiri a tertilor fata de 
MONOSUISSE RO SRL in masura in care un produs livrat de Furnizor catre MONOSUISSE AG a fost cauza pagubei sau cauza 
prejudiciului a fost sub controlul Furnizorului. 
 

8.2 Furnizorul va rambursa, de asemenea, MONOSUISSE RO SRL toate cheltuielile legate de orice masura de retragere luata de 
MONOSUISSE RO SRL pentru a repara sau inlocui orice produs defect fie daca defectul a fost cauzat de un element defect livrat de 
Furnizor catre MONOSUISSE RO SRL fie daca prevenirea defectului se afla in controlul Furnizorului. In masura in care se poate astepta 
in mod rezonabil acest lucru, MONOSUISSE RO SRL va notifica Furnizorului masurile de retragere care trebuie luate. 

9. Service si Reparatii 
9.1 Furnizorul trebuie sa furnizeze un serviciu de reparatii si intretinere cu personal tehnic calificat pentru fiecare produs livrat catre 
MONOSUISSE RO SRL pentru o perioada de cel putin 10 ani de la livrarea produsului catre MONOSUISSE RO SRL. 

9.2 Furnizorul garanteaza disponibilitatea de piese de schimb originale pentru fiecare produs livrat catre MONOSUISSE RO SRL in cadrul 
oricarui contract de livrare pentru o perioada de cel putin 10 ani de la livrarea produsului catre MONOSUISSE RO SRL. 

9.3 Toate lucrarile de reparatii si intretinere vor fi efectuate de catre Furnizor in conformitate cu standardele industriale. 

10.  Dreptul de inspectie 
10.1 MONOSUISSE RO SRL are dreptul de a inspecta lucrarile in curs; cu toate acestea, acest lucru nu modifica si nici nu diminueaza 
obligatia Furnizorului de a-si indeplini obligatiile contractuale. 

11. Asamblare si Instalare 
11.1 In cazul in care Furnizorul isi asuma si asamblarea si instalarea, aceste lucrari vor fi incluse in pretul de livrare, cu exceptia cazului 
in care s-a convenit plata separata. 

12. Documente Tehnice si Manuale de Operare 
12.1 Inainte de inceperea lucrului cu produsul, Furnizorul trebuie sa prezinte la MONOSUISSE RO SRL, la cerere, un set de desene 
tehnice pentru aprobare. Aprobarea de catre MONOSUISSE RO SRL nu scuteste Furnizorul de a se asigura ca produsul poate fi construit 
si ca va functiona conform specificatiilor. In plus, cu livrarea produsului MONOSUISSE RO SRL vor fi furnizate gratuit desene tehnice 
finale, instructiuni de intretinere si manuale de operare, precum si lista de piese de schimb pentru intretinerea corespunzatoare in format 
electronic (fisier PDF) in engleza si germana. 

13.  Acordul de secrete și acordul de exclusivitate privind produsele  
13.1 Furnizorul nu va folosi in niciun scop neautorizat de acordurile de livrare incheiate in baza prezentului contract sau nu va 
dezvalui unei terte parti niciun secret comercial sau de fabricatie sau date despre clienti ale MONOSUISSE RO SRL. In special, 
Furnizorul nu va folosi niciun fel de instructiuni de fabricatie pus la dispozitia furnizorului de catre MONOSUISSE RO SRL in orice 
forma pentru a produce sau fabricat anterior pentru alti clienti produse similare sau comparabile cu orice produs care face obiectul unui 
contract de livrare incheiat. Furnizorul va obliga fiecare dintre angajatii si subcontractantii sai sa convina, prin masuri contractuale 
corespunzatoare, sa respecte dispozitiile anterioare. 

13.2 Punctul 14.1 va ramane valabil dupa incetarea acordului de livrare incheiat in baza prezentului acord. Punctul 14.1 nu se aplica 
instructiunilor de fabricatie ale MONOSUISSE RO SRL care apar in figuri, desene, calcule sau alte documente care sunt dezvaluite public 
de MONOSUISSE RO SRL. 

14. Drepturile de proprietate intelectuala ale tert ilor 
14.1 Furnizorul reprezinta si garanteaza MONOSUISSE AG ca livrarea si utilizarea de catre MONOSUISSE RO SRL a produselor 
furnizorului in conformitate cu termenii acestor CGA si cu orice acord de livrare incheiat in continuare nu va incalca nici un brevet, o marca 
comerciala, un secret comercial sau un alt drept de proprietate intelectuala ale oricarei terte parti. In cazul in care o astfel de cerere de 
incalcare a unei terte parti se face impotriva MONOSUISSE RO SRL, Furnizorul va despagubi si va considera compania MONOSUISSE 
RO SRL ca nefiind responsabila impotriva acestei reclamatii. 

15.  Legea aplicabila, locul de executare 
15.1 Aceste CGA si acordurile de livrare individuale incheiate in prezentul act vor fi interpretate in conformitate cu legile Romaniei si vor 
fi guvernate de acestea, fara a tine cont de principiile aplicabile ale conflictelor de legi. Reglementarile din legislatia romana sunt aplicabile 
in mod subsidiar dispozitiilor exprese ale acestor CGA si acordurilor de livrare incheiate in baza acestora. 

15.2 Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in scris, locul de desfasurare va fi locul MONOSUISSE RO SRL din Romania. 

16. Diverse 
16.1 Toate modificarile si completarile aduse acestor CGA (inclusiv, dar fara a se limita la acest punct, paragraful 16.1), toate 
acordurile de livrare incheiate in prezentul act si toate modificarile si completarile aduse acestor acorduri de livrare nu sunt valabile 
decat daca sunt incluse intr-un document scris semnat de fiecare dintre parți. 

16.2 Niciuna dintre parți nu poate sa cedeze sau sa transfere drepturile si obligatiile sale in temeiul acestor CGA sau orice acord de 
livrare incheiat in prezentul act fara acordul prealabil scris al celeilalte parți. 

16.3 In cazul in care orice termen sau dispozitie a acestor CGA va fi invalid, ilegal sau inaplicabil din orice motiv, aceasta invaliditate, 
ilegalitate sau inaplicabilitate nu va afecta nicio alta prevedere a acesteia. O astfel de prevedere ilegala, invalida sau inaplicabila va fi 
înlocuita cu o alta prevedere valabila, legala si executorie, in forma si substanta, adecvata pentru a asigura intentia generala de afaceri a 
partilor la prezenta conventie. 

16.4 Criterii de origine in conformitate cu Acordul de Liber Schimb din Romania-UE. 


