
General Contract Conditions of Purchase 
ProMinent Iberia, SA 
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1.1   Solely these Terms and Conditions  of Purchase 
shall apply for the legal relations between the 
Supplier and ProMinent  Iberia, SA - hereinafter 
referred to as the Ordering Party. Terms and 
conditions of the Supplier that are conflicting or 
differing from these Terms and Conditions  of 
Purchase shall only 
apply if the Ordering Party has expressly agreed 
to their application in writing. These Terms and 
Conditions  of Purchase shall also apply if the 
Ordering Party accepts  the delivery of the 
Supplier without  any reservations despite being 
aware of terms and conditions that are conflicting 
or differing from these Terms and Conditions  of 
the Purchaser. 

1.2   Amendments and supplementary information  to 
these Terms and Conditions  of Purchase shall 
require the written form. 

1.3   These Terms and Conditions  of Purchase shall 
also apply for all future business dealings with 
the Supplier. 

 
2 . O r d e r s  
2.1   Orders and acceptance as well as changes and 

amendments to these shall be required in text 
form. Verbal agreements and ancillary agreements 
prior, at the time of or after conclusion  of the 
contract, shall require a confirmation from the 
Ordering Party in text form. 

2.2   The Supplier shall be obligated  to accept the 
order in text form within a period of 2 weeks. 
Should it fail to do so, the Ordering Party shall 
be entitled to cancel the order. 

2.3   The Ordering Party may, within reason, request 
changes to the construction and design of the 
delivery object. Any impact this may have on 
additional  or reduced costs as well as on the 
delivery date shall be appropriately and jointly 
agreed. 

2.4   Exclusively the Ordering Party shall be entitled to 
any tendering documents, especially drawings, 
calculations  and images. These shall not be made 
accessible  to any third parties without  explicit, 
written approval from the Ordering Party. 

2.5   Prior to submitting the offer, the Supplier shall be 
obligated  to notify the Ordering Party of possible 
defects, especially with regard to the adherence 
of the technical and scientific  state-of-the-art, to 
provisions  on environmental  protection or the 
technical suitability.  Furthermore,  the Supplier 
shall be obligated  to point out if the parts or 
services listed in the offer are incomplete or 
insufficient  to make the contractually agreed use 
of the deliverables and services possible for the 
Ordering Party. 

2.6   It shall not be permitted  to sub-commission the 
orders to third parties without  written approval 
from the Ordering Party. 

 
3 . De l iv er y dat e s  and t er m s 

o f  d e l iv er y  
3.1   The agreed delivery dates and terms of delivery 

shall be binding. The receipt of the contractually 
agreed goods by the Ordering Party or at the 
delivery address specified  by it shall be decisive 
for compliance of the dates and terms. 

3.2   The Supplier shall be obligated  to immediately 
inform the Ordering Party in writing if it becomes 
aware that the agreed delivery time cannot be 
complied  with. The Supplier shall do all it can, at 
its own expense, to ensure that the agreed 
delivery date is complied  with. 

3.3   The Supplier shall be obliged to compensate  the 
Ordering Party any damages for delay. The 
Ordering Party shall be entitled to demand a lump 
sum for damages for delay in the amount of 0.3 % 
of the delivery value per working day, and no more 
than 5 % of this value. The Supplier shall be 
entitled to prove that no damage or significantly 
less damage resulted from its delay. Additional 
legal claims of the Ordering Party shall remain 
reserved. The Ordering Party shall in particular be 
entitled to provide evidence of higher damages, 
to withdraw  from the contract  after a suitable 
grace period has expired without  any results, or 
to demand compensation for non-performance. 

3.4   Should the delayed delivery be accepted  without 
reservations, this shall not waive the Ordering 
Party‘s right to the mentioned  claims. 

a nd  a s s e m b l y  
4.1   If not agreed otherwise,  the deliverable goods 

shall be packaged  appropriately and as 
customary. If no specific  packaging  has been 
specified  by the Ordering Party, the Supplier shall 
only use such packaging  that is made of 
environmentally  friendly materials and that is 
recyclable.  If requested  by the Ordering Party, the 
Supplier shall take back any packaging  from the 
Ordering Party at its own expense. 

4.2   The Ordering Party shall be sent a delivery note 
if the delivery address differs from this. 

4.3   Unless agreed otherwise,  all deliveries shall 
be effected F C A  by the delivery address 
(INCOTERMS 2010). 

4.4   All order details of the order shall be specified  in 
the shipping papers. 

 
5 . I nspe ct i o n a nd not ic e 

o f  de f e c t s  
5.1   The Ordering Party should notify the Supplier 

immediately  of defects in the delivery as soon as 
they are established  in the course of proper 
business. 

5.2   The Supplier shall waive objection  to a delayed 
notice of defects 

 
6 . Q u a l i t y  a nd  docume nta t i o n  
6.1   The Supplier shall comply with the technical 

specifications, the latest state-of-the-art, the 
recognised  standards  of good practice  and with 
the respectively  applicable  safety regulations. 
Any changes to the production of the delivery 
object shall require prior written approval from 
the Ordering Party. Specifications of the Ordering 
Party regarding technical data or test procedures 
shall not release the Supplier from its obligation 
to deliver the objects of delivery free from defects, 
in the state agreed in the contract  as well as 
functioning properly. 

6.2   The Supplier shall constantly  check the quality of 
the delivery objects and, if applicable,  shall inform 
the Ordering Party of any possible improvements 
to the quality. 

6.3   The type and extent of the quality tests shall be 
agreed upon between the Contracting Parties. 
The Ordering Party may, at any time, request that 
the Supplier complies  with industry-standard and 
product-specific testing methods. 

6.4   The Supplier shall keep the test documents for 
at least 10 years and shall present these to the 
Ordering Party upon request. 

6.5   The delivered products must correspond to the 
respectively  applicable  guidelines, especially 
those of the European Union. The Supplier shall 
be liable for delays resulting from missing or 
incorrect  declarations  of conformity. 

 

 
7 . I n v o i c i n g  a nd  p a y m e n t s  
7.1   Two copies of every invoice specifying  the order 

number and the order date shall always be sent to 
the Ordering Party. 

7.2   Providing correct delivery and unless contractually 
agreed otherwise, payments effected within 14 days 
of receipt of the invoice shall receive a 3 % 
discounts, or shall be effected up to 30 days after 
receipt of the invoice without a discount. 

 
8 . W ar r a nt y  
8.1   The Supplier shall guarantee that the delivery is 

free from defects, has the properties  and condition 
agreed on, is suitable for the use specified  by the 
Contracting Parties and that the delivered goods 
correspond to the state-of-the-art in terms of the 
technical condition, quality and design, and that 
the values specified  by the Supplier regarding 
material, performance of efficiency are met. 

8.2   The Supplier shall be responsible  for ensuring 
that the delivered goods correspond to the 
statutory  regulations as well as to the relevant 
directives  and standards  and that the use, as 
per the agreement, does not violate any rights 
of third parties. Furthermore,  the Supplier shall 
be responsible  for ensuring that the statutory 
minimum wage is paid at its company  and at 
subcontracting companies  or at agencies 
providing  temporary  employees. 

9.1   If the Supplier is obligated  to rework (remedy 
defects) or to subsequent  delivery, it shall also 
bear the costs required for said rework or 
subsequent  delivery, in particular costs for 
transportation, work and materials. This shall also 
apply if the Ordering Party has already paid these 
costs. The Supplier shall also bear the costs for 
detecting  a defect and the cause thereof. The 
Supplier shall also compensate  the damage 
resulting from executing the rework. This shall also 
apply if further objects are damaged in line with or 
as a result of said rework. Provided this does not 
incur disproportionate costs, this shall also apply if 
the costs increase through the fact that the 
delivery object is placed at a different location than 
the place of destination  agreed to in the contract. 

9.2   The costs for rework or subsequent  delivery shall 
also include the costs for packaging,  freight as 
well as installation/assembly and dismantling. 
The Ordering Party shall be compensated for time 
expended  in the rework or subsequent  delivery 
process. The only time this shall not apply is if the 
selected supplementary performance is only 
possible with disproportionate costs and if the 
Supplier is not responsible  for the defect. 

 
9.3   Should defects with the same cause of fault 

frequently  occur (serial defects), the Supplier shall 
undertake to provide faultless parts for the series 
and for the rework or subsequent  delivery at the 
shortest notice possible. The Supplier shall be 
liable for damage control measures, especially for 
a pre-emptive exchange, if the exchange of parts 
is due to defects of the goods manufactured or 
delivered by the Supplier. In this case, the 
Supplier shall bear all costs and expenses, 
including  the costs for product  recall. 

9.4   The warranty period shall be 24 months after 
passing of the risk unless agreed otherwise.  In the 
event of replacement  delivery and rework, the 
warranty period for replaced and reworked  parts 
shall be reset and start again. If in the event of 
serial defects the defect first occurs within the 
warranty period, the consequential serial defects 
shall be deemed as having occurred  within the 
warranty period; declarations  of and legal action 
regarding the first event of damage/defect shall 
always apply for all serial defects. 

9.5   Provided it is not otherwise determined  in the 
aforementioned warranty provision,  the statutory 
provision  shall apply. 

 
1 0 .   Pr oduct  l i a b i l i t y  
10.1 Should a claim be made against the Ordering 

Party by a third party, also for liability regardless 
of negligence or fault, the Supplier shall be 
obligated  to release the Ordering Party from these 
claims if the product  delivered by the Supplier is 
the cause of the damage. This shall also apply if 
and insofar as the Supplier is indirectly  
responsible  for liability regardless of negligence or 
fault towards  the third party. In this case, the 
Supplier shall bear the costs and expenditure  for 
the rectification of the defect, including  the costs 
for recall or servicing as well as for the required 
costs associated  with the assertion of rights. 

10.2 In the event of participation or involvement  in 
the defect, the damage shall be distributed 
proportionately according to the statutory 
regulations. 

10.3 The Supplier shall be obligated  to have a product 
liability insurance with sufficient  coverage. 

 
1 1 .   Ex p o r t  c ont r o l  
11.1 The Supplier shall meet the respectively  applicable 

requirements  of the national and international 
export, customs  and foreign trade regulations, as 
well as obtain the required export licences for all 
deliverable goods and services that are to be 
rendered, unless according to the applicable  law, 
the Ordering Party or a third party 
is obligated  to apply for the export licences and 
not the Supplier. 

11.2 Should the products and their documentation for 
the export or re-export  be required from the 
Ordering Party, the Supplier shall be obligated  to 
provide the required export documents, to classify 
the goods that are to be exported  in accordance 
with the applicable  legal provisions  and, where 
required, to support  the Ordering Party in the 
process of obtaining  the export licences to a 
reasonable extent. Prior to exporting  its 
deliverables and services, the Supplier shall hand 
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Condições gerais do contrato de aquisição da 
ProMinent Iberia, SA

1. Âmbito da apl icação
1.1 Única e exclusivamente estes Termos e condições 

de aquisição serão aplicáveis no âmbito das 
relações legais entre o Fornecedor e a Prominent 
Iberia, SA, daqui em diante apelidada de Emissora 
do pedido. Os Termos e condições do Fornecedor 
que estejam em conflito ou que sejam distintos 
destes Termos e condições da aquisição apenas
se aplicarão caso a Emissora do pedido tenha 
expressamente acordado a sua aplicação por 
escrito. Estes Termos e condições de aquisição 
também se aplicarão caso a Emissora do pedido 
aceite a entrega ao Fornecedor, sem quaisquer 
reservas, apesar de conhecer os termos e condições 
que estejam em conflito ou que sejam distintos 
destes Termos e condições do Adquirente.

1.2 As emendas e informações suplementares a estes 
Termos e condição de aquisição necessitarão 
de tomar a forma escrita.

1.3 Estes Termos e condições de aquisição também 
se aplicarão a todos os futuros negócios com 
o Fornecedor

2.  Pedidos
2.1 Os pedidos e sua aceitação assim como 

as alterações e emendas a estes terão de tomar 
a forma escrita. Os acordos verbais e auxiliares 
prévios, no momento da, ou após a conclusão 
do contrato, necessitarão de uma confirmação 
da parte da Emissora do pedido, sob a forma escrita.

2.2 O Fornecedor será obrigado a aceitar o pedido sob 
a forma escrita dentro de um período de 2 semanas. 
Caso não o faça, a Emissora do pedido terá o direito 
de cancelar o pedido

2.3 A Emissora do pedido poderá, razoavelmente, 
requerer alterações à construção e desenho 
do objeto da entrega. Qualquer impacto que tal 
possa ter sobre custos adicionais ou reduzidos 
assim como sobre a data de entrega, deverá ser 
adequado e comumente acordado.

2.4 Apenas a Emissora do pedido terá o direito 
a qualquer documento relacionado, em particular 
desenhos; cálculos e imagens. Estes não serão 
disponibilizados a quaisquer terceiros sem 
o consentimento prévio por escrito da parte 
da Emissora do pedido.

2.5 Antes de submeter a oferta, o Fornecedor será 
obrigado a notificar a Emissora do pedido sobre 
possíveis defeitos, especialmente no que toca 
ao respeito dos critérios técnicos e científicos 
de última geração, às disposições sobre proteção 
ambiental ou à sua adequação técnica.  Além 
disso, o Fornecedor terá a obrigação de notificar 
caso alguma peça ou serviço listado na oferta 
esteja incompleta ou seja insuficiente para o 
uso contratualmente acordado das mercadorias 
a entregar e dos serviços por parte da Emissora 
do pedido.

2.6 Não será permitida a subcontratação de pedidos 
a terceiros sem o consentimento prévio por escrito 
da Emissora do pedido.

3.  Datas de entrega e termos 
da entrega

3.1 As datas e termos de entrega acordadas 
serão vinculativas. A receção das mercadorias 
contratualmente acordadas pela Emissora do pedido 
ou no endereço de entrega por ela especificado será 
determinante para o cumprimento das datas e dos 
termos.

3.2 O Fornecedor será a obrigado a imediatamente 
informar a Emissora do pedido por escrito caso 
tenha conhecimento de que a hora de entrega 
acordada não pode ser cumprida. O Fornecedor 
deverá realizar tudo ao seu alcance, a expensas 
próprias, para assegurar que a data de entrega 
acordada é cumprida.

3.3 O Fornecedor será obrigado a compensar 
a Emissora do pedido por quaisquer danos 
provocados por um atraso. A Emissora do pedido 
terá o direito a exigir uma indemnização pelos danos 
provocados pelo atraso à quantia de 0,3% do valor 
de entrega por dia laboral e nunca mais de 5% 
deste valor. O Fornecedor terá o direito de provar 
que não foram provocados danos ou apenas 
danos significativamente menores devido ao seu 
atraso. As demandas legais adicionais por parte 
da Emissora do pedido permanecerão reservadas. 
A Emissora do pedido terá particularmente o direito 
de fornecer provas de danos maiores;
de rescindir o contrato após expirar um período 
de graça adequado sem quaisquer resultados, 
ou de exigir compensações pelo seu incumprimento.

3.4 Caso a entrega atrasada seja aceite sem quaisquer 
reservas, este facto não representará a renúncia 
da Emissora do direito às demandas mencionadas.

4.  Embalagem, expedição 
e montagem

4.1 Caso não tenha sido acordado o contrário, 
as mercadorias de entrega serão adequadamente 
e normalmente embaladas. Caso não tenha sido 
especificada uma embalagem específica por parte 
da Emissora do pedido, o Fornecedor apenas deverá 
utilizar embalagens criadas a partir de materiais 
amigos do ambiente e que sejam recicláveis. Caso 
seja pedido pela Emissora do pedido, o Fornecedor 
receberá de volta qualquer embalagem da Emissora 
do pedido, às suas próprias custas.

4.2 A Emissora do pedido receberá uma nota 
de entrega caso o endereço de entrega seja 
diferente deste.

4.3 Exceto se acordado o contrário, todas 
as entregas serão processadas como FCA 
na morada de entrega (INCOTERMS 2010).

4.4 Todos os detalhes do pedido serão especificados 
nos documentos de expedição.

5.  Inspeção e not i f icação 
de defei tos

5.1 A Emissora do pedido deverá notificar imediatamente 
o Fornecedor quanto a defeitos na entrega assim que 
estes tenham sido estabelecidos no decurso normal 
do negócio.

5.2 O Fornecedor renunciará a qualquer objeção 
no caso de uma notificação tardia dos defeitos

6.  Qual idade e documentação
6.1 O Fornecedor cumprirá com as especificações 

técnicas, a mais recente tecnologia, as normas 
reconhecidas de boas práticas e com os regulamentos 
de segurança respetivamente aplicáveis. 
Quaisquer alterações à produção do objeto da 
entrega necessitarão de uma aprovação prévia 
por escrito da parte da Emissora do pedido. 
As especificações da Emissora do pedido quanto aos 
dados técnicos ou procedimentos de teste não irão 
isentar o Fornecedor da sua obrigação de entregar 
os objetos livres de quaisquer defeitos; no estado 
acordado no contrato, assim como em boas condições 
de funcionamento.

6.2 O Fornecedor irá constantemente verificar a qualidade 
dos objetos a entregar e, caso seja aplicável, informar 
a Emissora do pedido de quaisquer melhorias 
possíveis à sua qualidade.

6.3 O tipo e extensão dos testes de qualidade serão 
acordados entre as Partes contratantes. A Emissora 
do pedido poderá, a qualquer momento, requerer 
que o Fornecedor cumpra com padrões da indústria 
e métodos de teste específicos ao produto.

6.4 O Fornecedor manterá os documentos de teste 
durante pelo menos 10 anos e apresentá-los-á 
à Emissora do pedido mediante o seu requerimento.

6.5 Os produtos entregues deverão corresponder 
às diretrizes respetivamente aplicáveis, especialmente 
as da União Europeia. O Fornecedor será responsável 
pelos atrasos resultantes de declarações de 
conformidade em falta ou incorretas.

7.  Faturação e pagamentos
7.1 Serão sempre enviadas duas cópias de cada fatura 

à Emissora do pedido, estas especificarão o número 
de pedido e a data do mesmo.

7.2 Ocorrendo uma entrega adequada e exceto se 
contratualmente acordado o contrário, os pagamentos 
efetuados no espaço de 14 dias após a receção 
da fatura receberão descontos de 3%, efetuados 
até 30 dias após a receção da fatura sem qualquer 
desconto.

8.  Garant ia
8.1 O fornecedor irá garantir que a entrega é realizada 

livre de defeitos, que possui as propriedades 
e as condições acordadas, que se adequa ao 
uso especificado pelas Partes contratantes e que 
as mercadorias entregues correspondem à mais 
recente tecnologia em termos de condições técnicas, 
qualidade e desenho e que são cumpridos os valores 
especificados pelo Fornecedor no que diz respeito 
ao material, ao desempenho e à eficiência.

8.2 O Fornecedor será responsável por assegurar 
que as mercadorias entregues correspondem 
aos regulamentos legais assim como às normas 
ediretivas relevantes e que o uso, segundo 
o acordado, não viola quaisquer direitos de terceiros. 
Além disso, o Fornecedor será responsável por 
assegurar que o salário mínimo legal é pago na sua 
empresa e nas empresas ou agências subcontratantes 
que oferecem funcionários temporários.

9.  Âmbito da garant ia
9.1 Caso o Fornecedor seja obrigado a retrabalhar 

(reparação de defeitos) ou à subsequente entrega, 
ele suportará também os custos necessários para 
tal retrabalho ou subsequente entrega, em particular 
os custos para o transporte, trabalho e materiais. 
Isto também será aplicável caso a Emissora 
do pedido tenha já realizado o pagamento destes 
custos. O Fornecedor irá também suportar os custos 
de deteção de um defeito ou da causa do mesmo. 
O Fornecedor irá também compensar os danos 
resultantes da execução do retrabalho. Isto também 
se aplicará caso mais objetos se danifiquem em linha 
com ou como resultado de dito retrabalho. Supondo 
que tal não impõe custos desmesurados, isto também 
será aplicável caso os custos aumentem devido 
ao facto do objeto entregue ser colocado num local 
distinto ao local de destino acordado no contrato.

9.2 Os custos do retrabalho e da subsequente entrega 
incluirão também os custos de embalagem, 
frete, assim como da instalação/montagem 
e desmontagem. A Emissora do pedido deverá ser 
compensada pelo tempo despendido no retrabalho ou 
subsequente processo de entrega. O único momento 
no qual isto não será aplicável será na eventualidade 
do desempenho suplementar selecionado apenas 
ser possível através de custos desmesurados e caso 
o Fornecedor não seja responsável pelo defeito.

9.3 Caso ocorram frequentemente defeitos com 
a mesma causa (defeitos de série), o Fornecedor 
deverá empenhar-se em fornecer peças livres 
de defeitos para a série e para o retrabalho 
ou a subsequente entrega no menor espaço 
de tempo possível. O Fornecedor será responsável 
pelas medidas de controlo de danos, especialmente 
na eventualidade de uma troca preventiva, caso 
a troca de peças se deva a defeitos das mercadorias 
fabricadas ou entregues pelo Fornecedor. Neste caso, 
o Fornecedor suportará todos os custos e despesas, 
incluindo os custos da recolha do produto.

9.4 O período de garantia será de 24 meses após 
a passagem do risco, exceto se acordado de outra 
forma. Na eventualidade de um retrabalho e entrega 
de uma peça de substituição, o período de garantia 
das peças substituídas e retrabalhadas será 
reiniciado. Se na eventualidade de defeitos de série, 
o defeito ocorrer em primeiro lugar dentro do período 
de garantia, os consequentes defeitos de série serão 
considerados como tendo ocorrido dentro do período 
de garantia; as declarações de e qualquer ação legal 
relativas ao primeiro evento de danos/defeitos serão 
sempre aplicadas a todos os defeitos de série.

9.5 Exceto se determinado na disposição de garantia 
acima mencionada, será aplicada a disposição legal.

10. Responsabilidade pelo produto
10.1 Caso seja interposta uma demanda legal 

contra a Emissora do pedido por parte de um 
terceiro, também quanto à responsabilidade 
independentemente da negligência ou culpa, 
o Fornecedor será obrigado a isentar a Emissora 
do pedido de todas estas demandas caso o produto 
entregue pelo Fornecedor seja a causa dos danos. 
Isto também se aplicará se ou na medida em que 
o Fornecedor seja indiretamente responsável 
independentemente da negligência ou culpa em 
relação a terceiros. Neste caso, o Fornecedor irá 
suportar os custos e as despesas da reparação 
do defeito, incluindo os custos de recolha 
ou manutenção assim como os custos necessários 
associados à execução dos direitos.

10.2 Na eventualidade de uma participação 
ou envolvimento no defeito, os danos serão 
proporcionalmente distribuídos de acordo com 
as disposições legais.

10.3 O Fornecedor será obrigado a dispor de um seguro 
de responsabilidade pelo produto com suficiente 
cobertura.

11.  Controlo da exportação
11.1 O Fornecedor deverá cumprir com os requisitos 

respetivamente aplicáveis à exportação nacional 
e internacional, aos regulamentos alfandegários 
e de comércio internacional, assim como obter as 
licenças de exportação necessárias para todos as 
mercadorias a entregar e dos serviços que venham 
a ser fornecidos, exceto se, segundo a lei aplicável, 
recaia sobre a Emissora do pedido ou sobre um outro 
terceiro e não sobre o Fornecedor a obrigação de 
requerer as licenças de exportação

11.2 Na eventualidade de os produtos e da respetiva 
documentação para a exportação ou nova exportação 
serem necessários pela Emissora do pedido, 
o Fornecedor será obrigado a providenciar os 
documentos de exportação necessários, para 
a classificação dos bens que serão exportados 
de acordo com as disposições legais aplicáveis e, 
onde necessário, suportar a Emissora do pedido 
quanto à obtenção das licenças de exportação até 
um limite razoável. Antes da exportação das suas 
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certificate  of origin) to the Ordering Party that said 
Ordering Party requires to obtain custom and 
other benefits and for customs  clearance as well 
as that it requires for all related processes, 
activities, etc. 

 
11.3 Furthermore,  the Supplier shall undertake to 

inform the Ordering Party in writing of which 
component parts, group of components, devices, 
equipment  or documents are subject to the 
relevant export or re-export  restrictions  according 
to the foreign trade regulations of Spain, the 
European Union and/or to the US (re) export 
formalities. 

11.4 Should the Supplier become aware of other 
applicable  foreign trade regulations in the process 
of or after executing the order, it shall immediately 
notify the Ordering Party thereof in writing. 

11.5 Should the Supplier not fulfil its obligations 
according to Item 11, it shall compensate  the 
Ordering Party and/or its clients for all damages 
and expenditures resulting from this unless it can 
prove that it is not responsible  for violating said 
obligation. 

11.6 If the export licence is not granted, extended or is 
withdrawn  due to reasons for which the Supplier 
is responsible,  the Ordering Party shall be entitled 
to cancel the delivery contract  for cause. 

 
1 2 .   Com pl ia nce  wi t h  

e n v i r onm e nt a l  r e g u l a t i o n s  
12.1 The Supplier shall ensure that its deliveries 

correspond to the stipulations specified  in the 
respectively  applicable  version of Regulation (EC) 
No. 1907/2006  concerning  the regulation, 
evaluation, authorisation and restriction  of 
chemicals  (REACH). The substances  contained  in 
the Supplier‘s  products shall, if required according 
to the stipulations in the REACH Regulation, be 
pre-registered and/or registered after expiry of the 
transition period, provided  the corresponding 
substance  is not excluded  from the registration. 
The Supplier shall provide safety data sheets in 
accordance with the REACH Regulation and/or 
the information  required according to Art. 32 of the 
REACH Regulation. On request, the Supplier shall 
also provide the information  required in 
accordance with Art. 33 of the REACH Regulation. 
In the event that the Supplier breaches the 
aforementioned obligations, ProMinent  shall, at 
any time, be entitled to immediately  cancel the 
order and to reject acceptance of the respective 
delivery without  any additional  cost for us. 
Furthermore,  if the Supplier culpably breaches 
the REACH Regulation, it shall be obligated  to 
compensate  ProMinent  for all damages and 
expenditures resulting from said breach. 

12.2 In addition,  the Supplier shall guarantee 
compliance with all environmental  regulations 
according to European law, including Guideline 
2002/95/EC  and/or 2011/65/EU  (RoHS 

quality of the products delivered to ProMinent. 
The Supplier shall compensate  ProMinent  for all 
damages and expenditures (including costs 
associated  with the assertion of rights) that are 
related to the Supplier breaching the 
aforementioned environmental  regulations. 

 
1 3 .   C o n f o r m i t y  w i t h  t he  

Dodd- Fr a nk  Ac t  
13.1 The Supplier shall ensure that the goods supplied 

by it do not contain any raw materials that are 
comprised  in the respectively  applicable  version 
of Section 1502 of the Wall Street Reform and 
Consumer Protection  Act („Dodd-Frank Act“). 
According  to the current version, this shall in 
particular include tantalum, gold, tin, wolfram 
and according derivatives. The Supplier shall 
particularly  not use any raw materials that 
originate from the DR Congo or from one of the 
neighbouring countries listed in the Dodd-Frank 
Act if these originate directly or indirectly  from 
mines that are financed or supported by armed 
groups. If the „Dodd-Frank Act“ is violated, the 
Supplier shall release ProMinent  from all 
damages and expenditures resulting from this. 

 
1 4 .   Pr oper t y  r i gh ts 

a nd  c o p y r i g h t s  
14.1 The Supplier shall be liable for claims resulting 

from the violation of property  rights whilst using 
the delivery objects according to the agreement. 
The Supplier shall release the Ordering Party and 
its customers  from all claims resulting from the 
use of such property  rights. 

14.2 Solely the Ordering Party shall be entitled to 
the copyright  for drawings, samples and other 
documents provided  by the Supplier for the 
Ordering Party. 

14.3 The Ordering Party shall have an unlimited and 
transferable  right to use the software that is part 
of the delivery to the extent required for the use 
agreed in the contract. In addition,  the Supplier 
shall be obligated  to include the documentation 
that is required for full use of the software without 
any additional  charges being made to the 
Ordering Party. Provided the software in question 
is not standard software, the Ordering Party may 
request securing the source code with an access 
authorisation for itself just in the event of 
insolvency or continued  inability of the Supplier 
to perform. 

 
1 5 .   C o n f i d e n t i a l i t y  
15.1 The Supplier shall be obligated  to treat 

information  from the business relationship  with 
the Ordering Party confidentially as a trade secret.  

be left to unauthorised  third parties or be made 
accessible  in any other way. 

15.3 The obligation  to maintain confidentiality shall also 
remain after termination  of the delivery contract. 

 
1 6 .   The  Or der i ng Par t y‘ s r i gh t 

o f  o w n e r s h i p  
16.1 Any materials and tools of the Ordering Party that 

are made available shall in any case remain the 
property  of the Ordering Party, even if modified 
by the Supplier. These shall be serviced and 
maintained accordingly by the Supplier. Leaving 
the tools to third parties shall only be permitted 
with written approval from the Ordering Party. 

16.2 Drawings, models, delivery specifications, bidding 
documents and other documents that were given 
to the Supplier shall remain the property  of the 
Ordering Party. These may not be used for other 
purposes without  express authorisation from the 
Ordering Party and shall, on request, be 
immediately  handed over to the Ordering Party 
at the Supplier‘s  expense. The Supplier‘s  right 
of retention shall in this respect be excluded. 

16.3 Tools of the Ordering Party or company-own tools 
that were manufactured to produce  products for 
the Ordering Party, may only be used by the 
Supplier to produce  the ordered goods. 

 
1 7 .   Se c ondar y obl i gat i on s 

o f  t he  Su p p l i e r  
17.1 The Supplier shall be obligated  to label the 

delivery objects as specified  by the Ordering 
Party. 

17.2 The Supplier shall be obligated  to ensure that 
spare parts can be delivered for a period of 
10 years as of the last delivery. 

17.3 The Supplier shall require express written 
authorisation from the Ordering Party for it to 
be able to reference the business relations with 
said Ordering Party. 

 
1 8 .   G e n e r a l  t e r m s  a nd  c o nd i t i o n s  
18.1 The place of receipt determined  by the Ordering 

Party shall be the place of fulfilment. 
18.2 Spain shall be the only coun t ry  of jurisdiction for 

all disputes arising from the contractual 
relationship.   

18.3 Sp a n i sh  law shall be the applicable  law. The 
UN Convention  on the International Sale of 
Goods (CISG) shall be excluded. 

18.4 Should one provision  of these Terms and 
Conditions  and other agreements be or become 
invalid, the validity of the agreement shall remain 
unaffected.  The Contracting Parties shall be 
obligated  to replace the invalid provision  by a 
provision  that comes as close as possible to 
the original economic  intent of the invalid one. 
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mercadorias e serviços, o Fornecedor deverá 
entregar todos os documentos auxiliares necessários 
(ex. certificado de origem) à Emissora do pedido para 
que esta última possa requerer os benefícios normais 
ou outros e para o desalfandegamento, assim 
como os documentos que necessite para todos os 
processos; atividades relacionados etc.

11.3 Além disso, o Fornecedor tomará as medidas 
necessárias para informar por escrito a Emissora 
do pedido quanto às peças componentes, grupos 
de componentes, dispositivos; equipamento 
ou documentos sujeitas a restrições de 
exportação ou de nova exportação de acordo 
com os regulamentos de comércio internacional 
da Espanha, da União Europeia e/ou com 
as formalidades de (nova) exportação dos EUA.

11.4 Caso o Fornecedor tenha conhecimento de outros 
regulamentos de comércio internacional aplicáveis 
ao proceder à, ou após a execução do pedido, 
ele deverá imediatamente notificar a Emissora 
do pedido por escrito.

11.5 Caso o Fornecedor não cumpra com as suas 
obrigações de acordo com o Item 11, ele deverá 
compensar a Emissora do pedido e/ou os seus 
clientes quanto a todos os danos e despesas daí 
resultantes, a não ser que possa provar que não 
é responsável pela violação de dita obrigação.

11.6 Caso a licença de exportação não seja concedida, 
prolongada ou seja retirada devido a motivos pelos 
quais o Fornecedor seja responsável, a Emissora 
do pedido terá o direito de cancelar o contrato 
de entrega com justa causa.

12.   Conformidade com 
regulamentos ambientais

12.1 O Fornecedor deverá assegurar que as suas 
entregas correspondem às estipulações 
especificadas na versão respetivamente aplicável 
do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo 
ao registo, avaliação, autorização e restrição 
de substâncias químicas (REACH). As substâncias 
contidas nos produtos do Fornecedor deverão, 
se pedidas de acordo com as estipulações 
da Regulação REACH, ser pré-registadas e/ou 
registadas após o expirar do período de transição, 
desde que a correspondente substância não esteja 
excluída do registo. 
O Fornecedor providenciará fichas de dados 
de segurança de acordo com o Regulamento REACH 
e/ou a informação necessária de acordo com o Art. 
32 do Regulamento REACH. Mediante pedido, 
o Fornecedor providenciará também as informações 
necessárias de acordo com o Art. 33 do Regulamento 
REACH. 
Na eventualidade do Fornecedor violar as obrigações 
acima mencionadas, a ProMinent terá, a qualquer 
momento, o direito de cancelar imediatamente 
o pedido e de rejeitar a aceitação da respetiva 
entrega sem quaisquer custos adicionais para nós. 
Além disso, caso o Fornecedor viole culposamente 
o Regulamento REACH, este será obrigado 
a compensar a ProMinent por todos os danos 
e despesas resultantes de dita violação.

12.2 Além disso, o Fornecedor garantirá o cumprimento 
de todos os regulamentos ambientais de acordo com 
a Lei Europeia, incluindo a Diretiva 2002/95/CE e/
ou 2011/65/UE (Diretiva RoHS), desde que estes 

sejam relevantes para a qualidade dos produtos 
entregues à ProMinent. O Fornecedor compensará 
a ProMinent por todos os danos e despesas 
(incluindo custos associados com a aplicação 
dos direitos) relacionados com a violação dos 
regulamentos ambientais acima mencionados por 
parte do Fornecedor.

13.  Conformidade com 
a Lei  Dodd-Frank

13.1 O Fornecedor deverá assegurar que as mercadorias 
por ele fornecidas não contêm qualquer matéria-
prima incluída na versão respetivamente aplicável 
da Secção 1502 da Lei de reforma de Wall Street 
e de proteção dos consumidores ("Lei Dodd-Frank"). 
De acordo com a atual versão, estas incluirão 
em particular tântalo, ouro, estanho, volfrâmio 
e respetivos derivados. O Fornecedor não deverá 
utilizar qualquer matéria-prima proveniente da RD 
Congo ou de um dos países vizinhos listados na Lei 
de Dodd-Frank caso estas tenham origem de forma 
direta ou indireta das minas que são financiadas 
ou suportadas por grupos armados. Caso a "Lei 
Dodd-Frank" seja violada, o Fornecedor deverá 
isentar a ProMinent de todos os danos e despesas 
dela resultantes.

14.  Direi tos de propriedade 
e direi tos de autor

14.1 O Fornecedor será responsável pelas demandas 
resultantes da violação de direitos de propriedade 
durante a utilização de objetos de entrega segundo 
o acordo. O Fornecedor isentará a Emissora 
do pedido assim como os seus clientes de todas 
as demandas resultantes do uso de tais direitos 
de propriedade.

14.2 Apenas a Emissora do pedido terá o direito 
sobre os direitos de autor quanto a desenhos, 
amostras e outros documentos providenciados pelo 
Fornecedor para a Emissora do pedido.

14.3 A Emissora do pedido terá um direito ilimitado 
e transferível de utilizar o software que faz parte 
da entrega até ao limite necessário para o uso 
acordado no contrato. Além disso, o Fornecedor 
será obrigado a incluir a documentação necessária 
para a utilização completa do software sem 
quaisquer custos adicionais para a Emissora 
do pedido. Desde que o software em questão não 
seja um software padrão, a Emissora do pedido 
poderá requerer a segurança do código fonte 
através de uma autorização de acesso para 
si própria para a eventualidade de insolvência 
ou da contínua incapacidade do Fornecedor 
em desempenhar o seu papel.

15.  Confidencial idade
15.1  O Fornecedor será obrigado a tratar as informações 

da relação comercial com a Emissora do pedido 
com a confidencialidade conferida a um segredo 
comercial.

15.2 Os desenhos, modelos e outros documentos 
não poderão ser concedidos a terceiros nem 
disponibilizados de qualquer outra maneira.

15.3 A obrigação de manter a confidencialidade 
permanecerá também após a cessação do contrato 
de entrega.

16.  Direi to de propriedade 
da Emissora do pedido

16.1 Quaisquer materiais e ferramentas da Emissora 
do pedido que sejam disponibilizados deverão 
sempre manter-se como propriedade da Emissora 
do pedido, ainda que modificados pelo Fornecedor. 
Estes serão adequadamente mantidos pelo 
Fornecedor. A utilização das ferramentas por terceiros 
apenas será permitida mediante uma aprovação por 
escrito da parte da Emissora do pedido.

16.2 Os desenhos, modelos, especificações de entrega, 
documentos de licitação e outros que foram 
concedidos ao Fornecedor permanecerão 
propriedade da Emissora do pedido. Estes não 
poderão ser usados para outras finalidades sem 
a autorização expressa da Emissora do pedido 
e irão, mediante pedido, ser imediatamente 
entregues à Emissora do pedido às custas 
do Fornecedor. O direito de retenção do Fornecedor 
será, no que a isto diz respeito, excluído.

16.3 As ferramentas da Emissora do pedido ou 
as ferramentas propriedade da empresa que 
tenham sido fabricadas para produzir produtos para 
a Emissora do pedido, apenas poderão ser utilizadas 
pelo Fornecedor para produzir as mercadorias 
pedidas.

17.  Obrigações secundárias 
do Fornecedor

17.1 O Fornecedor será obrigado a etiquetar 
os objetos da entrega conforme especificado 
pela Emissora do pedido.

17.2 O Fornecedor será obrigado a assegurar 
a entrega de peças sobresselentes por um 
período de 10 anos a partir da última entrega.

17.3 O Fornecedor necessitará de uma autorização 
expressa por escrito da parte da Emissora do pedido 
para poder referir as relações comerciais com a dita 
Emissora do pedido.

18.  Termos e condições gerais
18.1 O local de receção determinado pela Emissora 

do pedido será o lugar do cumprimento.
18.2 A Espanha será o único país de jurisdição para todas 

as disputas oriundas da relação contratual.
18.3 A lei espanhola será a lei aplicável. A Convenção 

das Nações Unidas para a Venda Internacional 
de Mercadorias (CISG) será excluída.

18.4 Caso uma das disposições destes Termos 
e Condições e de outros acordos seja ou se 
torne inválida, a validade do acordo permanecerá 
inalterada. As Partes contratantes terão a obrigação 
de substituir qualquer disposição inválida por outra 
que seja o mais próxima possível da intenção 
económica original da disposição inválida.


