Загальні умови придбання
1. Термін дії
Всі замовлення на товари та / або виконання послуг підлягають виключно цим Загальним умовам покупки, якщо
інше не обговорено в письмовій формі. Умови продажу постачальників, які відрізняються в суттєвих умовах, не
повинні бути основою контракту, навіть якщо в окремих випадках НМЦ не суперечить їм явно. Якщо НМЦ
приймає доставку / обслуговування без явного протесту, це ні за яких обставин не виправдовує висновок, що
НМЦ приймає умови постачання постачальника. Постачальник приймає ці Загальні умови купівлі, починаючи з
виконання першого замовлення, на всі майбутні замовлення.
2. Пропозиції
Пропозиція є обов'язковою для сторони, яка її робить, і повинна бути точною та повною. Вона також повинна
точно відповідати вимогам НМЦ і у випадку відхилень, явно вкажіть це.
Пропозиція повинна відповідати всім юридичним та адміністративним положенням, що діють у Європі та Україні.
3. Замовлення
Замовлення є обов'язковими, якщо вони зроблені або підтверджені письмово. Розміщені замовлення та / або
підтвердження, надіслані факсом або електронною передачею даних, обробляються у письмовій формі.
Замовлення повинні бути підтверджені у письмовій формі постачальником протягом 48 годин з моменту
отримання. Якщо це не відбудеться, НМЦ має право скасувати замовлення. НМЦ може вимагати внесення змін
до пункту поставки навіть після укладення контракту, якщо це може бути обґрунтовано очікувано від
постачальника. У таких випадках наслідки, зокрема, з точки зору більш високих або нижчих витрат і термінів
доставки, повинні бути належним чином враховані обома сторонами.
4. Безпека постачання
Будь-яка потенційна модифікація технічних характеристик продукту, що випускається і поставляється в НМЦ,
повинна бути повідомлена мінімум за 12 місяців до його введення. У будь-якому випадку доставка
модифікованого продукту вимагає попередньої письмової згоди НМЦ в рамках нового звільнення попередньо
доставлених зразків. Це також застосовується у випадку, якщо продукт виготовлений на основі інструкцій НМЦ.
Процедура, зазначена в пункті 1 статті 4, застосовується у наступних випадках: зміна постачальниками джерел
постачання сировини або компонентів, зміна виробничого майданчика постачальника або значні зміни у
виробничому процесі постачальника.
У випадку продукту, розробленого спеціально для НМЦ або у випадку продукту, щодо якого НМЦ брало участь,
безпосередньо чи опосередковано, або в процесі його розробки або у виробничому процесі, постачальник
зобов'язується у всіх випадках доставити НМЦ об'єкт договору і прийняти всі замовлення від НМЦ з цього
питання. НМЦ зобов'язується надавати своєму постачальнику, наскільки це можливо, прогнози купівлі на основі
прогнозів власних клієнтів. Якщо письмово не обговорюється інше, постачальник не повинен отримувати жодних
зобов'язань від НМЦ для прийому цих розрахункових сум.
5. Доставка / проходження ризику / Транспорт / Упаковка / Документація
Доставка здійснюється за рахунок постачальника безкоштовно, до місця прийому, вказаного НМЦ. У виняткових
випадках, коли НМЦ повинен нести витрати на вантажні перевезення, постачальник повинен вибрати спосіб
перевезення, визначений НМЦ, або ж спосіб транспортування та доставки, який є найбільш вигідним для НМЦ.
Ризик передається НМЦ тільки після отримання в нашому місці прийому.
Постачальник повинен гарантувати безпечну транспортну упаковку, яка забезпечує належну доставку. Будь-які
витрати, пов'язані з утилізацією упаковки, несе постачальник.
При кожній доставці, док-станції доставки, пакувальні накладні та рахунки-фактури повинні містити такі дані:
номер замовлення та номер товару; Опис пункту НМЦ; контактну особу НМЦ, зазначену в замовленні; кількості
та кількості одиниць; брутто, нетто та відповідна вага обчислення; статистичний код товару / с; залишки
непогашених у разі доставки частин; за погодженням, сертифікати контролю, сертифікати аналізу; номери партій

або партій; крім того, у разі поставок небезпечних вантажів, паспорт безпеки відповідно до діючого законодавства
та повідомлення, що надає конкретну інформацію щодо обробки та зберігання.
НМЦ залишає за собою право стягувати плату з фіксованою ставкою у розмірі мінімум 4.500грн.- або 2% від
вартості товару для покриття будь-яких додаткових витрат або затримок, спричинених нам у результаті дефектних
або відсутніх деталей. Ця сума буде утримана з відповідного рахунку-фактури. Рахунки-фактури залишатимуться
відкритими доти, доки постачальник не зможе їх правильно підготувати.
Часткові, надмірні або недостатні поставки, а також ранні поставки або послуги вимагають нашої попередньої
згоди.
6. Терміни та сутність поставки
Терміни поставки, що узгоджуються, є обов'язковими і стосуються, якщо не узгоджено інше, до прибуття до місця
виконання, зазначеного в замовленні. У випадку, якщо ймовірні затримки, постачальник повинен негайно
повідомити про це в письмовій формі. Якщо постачальник не дотримується узгоджених термінів поставки, він
зобов'язаний компенсувати НМК за шкоду, завдану затримкою виконання, якщо вона відповідає за затримку.
Після того, як термін був продовжений безрезультатно, або якщо інтерес припиняється, НМЦ має право вимагати
компенсації за невиконання або вийти з відповідного замовлення. У разі повторного невиконання поставки, НМЦ
має право, після належного повідомлення, припинити виконання невиконаного в цьому пункті, в цілому,
негайного ефекту і без витрат.
НМЦ має право повертати поставки, здійснені до узгодженого терміну за витратами постачальника та на свій
ризик, або стягувати плату за зберігання.
7. Платежі та Умови оплати
Ціни є фіксованими і за вирахуванням податку на додану вартість. Вони включають упаковку та перевезення,
якщо інше не узгоджено письмово. Рахунки-фактури видаються окремо для кожного замовлення.
Оплата проводиться тільки після повного надходження бездефектної продукції або повної бездефектної роботи
послуги, а також після отримання правильного рахунку-фактури. У разі доставки частин це застосовується
відповідно. Часові затримки, що виникають внаслідок неправильних або неповних рахунків, не впливають на
узгоджені періоди знижки.
Оплата проводитиметься за вибором НМЦ зі знижкою 3%, якщо вона буде зроблена протягом 20 робочих днів
або 60 днів наприкінці місяця, якщо інше прямо не узгоджено письмово. Оплата здійснюється за допомогою
платіжного засобу за нашим вибором.
Постачальник не має права без попередньої письмової згоди НМЦ привласнювати свої претензії або стягувати їх
третіми особами. Урегулювання рахунка-фактури не прирівнюється до відмови від листа-скарги щодо
фактурируемого товару. У разі несправної доставки, НМЦ має право утримувати платіж до правильного
виконання.
8. Повідомлення про дефекти, гарантії та відповідальності
Дефектні поставки будуть повідомлені НМЦ постачальнику негайно в письмовій формі, як тільки вони будуть
помічені в звичайному бізнесі. Постачальник має відмовитися від заперечення пізнього листа-скарги.
Постачальник гарантує, що предмети, що є предметом контракту, не мають несправностей і що вони відповідають
узгодженим специфікаціям і визнаним галузевим стандартам.
Якщо поставляється дефектний товар, НМЦ має право вимагати повторну доставку або переробку після
попередньої угоди з постачальником. Якщо повторна доставка або переробка призводить до вищих витрат для
НМЦ при виконанні власних термінів поставки, вони повинні нести постачальник.
Якщо постачальник не виконає негайно вимоги НМЦ щодо повторної доставки або переробки, НМЦ може вийти
з замовлення і повернути товар за витратами постачальника і на свій ризик.
У термінових випадках, коли це можливо після першого повідомлення постачальника, НМЦ може, у міру
необхідності, щоб виконати свої власні зобов'язання щодо постачання, самостійно здійснити переробку або
зробити її третій стороною, або, у разі необхідності, забезпечити формування елементів предмет договору без
дефектів від третіх осіб. Витрати, пов'язані з цим, несе постачальник.
Якщо, незважаючи на дотримання положень пункту 8 пункту 1 цих умов, дефект не виявлений, доки після
подальшої обробки предметів, що становлять предмет контракту, постачальник зобов'язаний нести всі витрати,
пов'язані з обміном або переробку дефектних виробів, що становлять предмет контракту, зокрема випробування,
транспортування, маршрут, роботу та матеріальні витрати тощо. Вони також включають витрати на необхідний

обмін або ремонт виробів, в які НМЦ включив дефектні вироби предмет договору та витрати на обробку та
гарантійне оброблення (випадкові матеріальні витрати).
Якщо в результаті помилки серії обмін цілого ряду елементів, що становлять предмет контракту, або продукти
НМЦ, в які були включені предмети, що становлять предмет контракту, необхідно, наприклад, через аналіз
помилок в окремому випадку нерентабельно, неможливо або необґрунтовано, постачальник також відшкодовує
вищезгадані витрати стосовно частини відповідного ряду, яка технічно не показує дефектів. Законодавча давність
переривається скаргою.
Постачальник зобов'язується відшкодувати весь збиток, завданий ним самим, його агентам або помічникам або їх
агентам під час виконання замовлення.
Якщо завдано збитків НМЦ або третій стороні внаслідок доставки несправних частин або неналежного виконання
послуги або іншої шкоди для договірних зобов'язань, постачальник зобов'язаний сплатити всі такі збитки в рамках
правових положень.
Постачальник бере на себе відповідальність за заходи, вжиті НМЦ або клієнтом НМЦ з метою захисту від
пошкоджень (наприклад, дії про відкликання), настільки, наскільки це юридично зобов'язане.
Постачальник зобов'язується укласти страхування відповідальності за всі поставки, які він здійснює, та послуги,
що надаються нею, з покриттям відповідних ризиків у розмірі щонайменше 15 000 000 грн. майно та особи,
включаючи покриття витрат на відкликання. Вид і масштаб страхового захисту, включаючи призначення
страховика ризику третьої сторони, повинні бути підтверджені НМЦ за запитом у відповідній формі.
Безпека доставки
Будь-яке передбачене технічне зміна для доставки прийнятих товарів має бути негайно повідомлено
постачальником для НМЦ, якщо це можливо, принаймні за 12 місяців до введення зміни. У будь-якому випадку
доставка змінених товарів вимагає явної попередньої письмової згоди НМЦ, наприклад, у контексті оновлення
первинного прийняття зразка. Оскільки товари виготовляються за специфікаціями НМЦ, це також стосується
самої зміни.
Якщо постачальник має намір припинити виробництво поставленого ним товару, він повинен повідомити про це
НМЦ у письмовій формі не пізніше ніж за 12 місяців, щоб дати НМЦ достатньо часу, щоб знайти альтернативний
варіант вибору. Якщо це не так, постачальник несе повну відповідальність, а також пов'язані з цим прямі та
непрямі додаткові витрати.
Зміни у складі товару та / або виробничому процесі постачальника, які можуть вплинути на використання, яке
НМЦ має намір поставити цей товар, може бути зроблено постачальником тільки після попереднього письмового
схвалення з боку НМК
9. Права промислової власності та захист
Постачальник гарантує, що його постачання та використання, зроблене ним, не порушують права промислової
власності, авторські права третіх сторін або інші права, що належать третім особам, і не порушують жодних
правових чи офіційних положень. Вона звільняє НМЦ та його клієнтів від усіх вимог, що виникають внаслідок
використання таких прав промислової власності.
Обов'язок захисту на постачальника також поширюється на всі витрати, які обов'язково виникають для НМЦ у
зв'язку з використанням третьою стороною або клієнтом НМЦ.
10. Форс-мажор
Військові, громадянські війни, обмеження на експорт або торгівлю через зміни в політичних обставинах, разом зі
страйками, локаутами, операційними порушеннями та обмеженнями та подібними подіями, які роблять
неможливим або необґрунтованим для нас виконання контракту, вважаються форс-мажорними обставинами і
звільняє нас на час від обов'язкового своєчасного прийняття. Договірні партнери зобов'язані відповідним чином
повідомити про це один одного, а також добросовісно пристосувати свої зобов'язання до змінених обставин.
11. Матеріал постачання
Матеріали та обладнання, надані НМЦ, які постачальник вимагає для своєї діяльності, залишаються власністю
НМЦ. Постачальник зобов'язаний ретельно обробляти їх, зберігати їх належним чином, а також страхувати від
пожежі, пошкодження водою та штормом та інших потенційних ризиків при вартості відновлення.
Перед початком виробництва постачальник повинен перевірити матеріали, передбачені на видимі дефекти, і
провести перевірку ідентичності. Під час виробництва постачальник проводить додаткові перевірки та
документує їх відповідно до інструкцій. Якщо постачальник виявить будь-які дефекти якості матеріалів або
техніки, надані НМЦ, НМЦ має бути негайно повідомлені для того, щоб узгодити подальші заходи.

Таким чином, його слід зберігати окремо і використовувати тільки для замовлень НМЦ. Постачальник також несе
відповідальність за знецінення вартості або збитків навіть без вини.
12. Конфіденційність
Вся інформація, яку постачальник отримує прямим або непрямим від НМЦ, разом з усіма планами, зразками або
документами тощо, яку він складає під час виконання замовлення, є конфіденційною. Він не може бути
розголошений третім особам і може використовуватися тільки для виконання контракту. Документи повинні бути
видані НМЦ без затримки в наш перший час запиту.
Якщо з постачальником було укладено окрему угоду про конфіденційність, її положення мають перевагу у будьяких сумнівах. Обов'язок конфіденційності застосовується так само для персоналу та помічників постачальника.
Обов'язок конфіденційності поширюється також на ціни, узгоджені з постачальником, та інші договірні умови.
13. Загальні положення
Якщо один договірний партнер призупиняє свої виплати, або якщо на його майно застосовується відкриття
провадження у справі про банкрутство, то інша сторона має право в цей момент вийти з наказу щодо частин
поставки, які залишаються до завершення.
Якщо положення в цих умовах є або стане неефективним, це не впливає на дійсність інших умов. Договірні
партнери зобов'язані замінити недійсне положення спільною угодою на нормативно-правову базу, яка
максимально наближається до її економічного ефекту.
Місцем виконання є штаб-квартира НМЦ або станції прийому, зазначені НМЦ. Застосовується лише українське
законодавство.
Місцем юрисдикції для всіх суперечок, що виникають у зв'язку з цими умовами, та постачань, здійснених згідно
з ними, є штаб-квартира НМЦ, або скарги НМЦ, інший компетентний суд.

