CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA
(Aplicáveis nas operações comerciais de compra de bens e serviços)
1.

Definições gerais

• As presentes condições gerais de compra aplicam-se a todas as
compras de bens e serviços (doravante “Compra”) a terceiros (doravante
“Fornecedores”) por parte da L.A. Medical – Fabricantes de Instrumentos
Cirúrgicos, Lda. (doravante “L.A. Medical”).
• Entende-se por “Pedido de cotação” o pedido de preços, prazos de
entrega, custos de envio e condições de pagamento. Neste são também
fornecidas as condições especiais de execução.
• Entende-se por “Ordem/Requisição” o documento que aceita o
orçamento e adjudica a Compra.
• Entende-se por “Confirmação de encomenda” o documento que
aceita a encomenda e suas condições. Neste documento, o Fornecedor
deve indicar todas as condições e custos associados à Compra.

2.

Condições gerais

• Quaisquer condições particulares acordadas entre a L.A. Medical e o
Fornecedor prevalecem a estas Condições Gerais de Compra.
• Todas as Compras efetuadas pela L.A. Medical são reguladas pelas
presentes Condições Gerais de Compra, disponíveis no endereço
www.lamedical.pt, no menu Downloads, submenu Condições Gerais.
• Estas condições prevalecem sobre quaisquer outros termos e
condições dos Fornecedores.
• O Fornecedor declara aceitar estas Condições Gerais de Compra se
enviar uma Confirmação de encomenda ou se no prazo de 2 dias úteis
após receção da Ordem/Requisição, não declarar a sua não-aceitação.
• A Ordem/Requisição só é válida quando feita por escrito e assinada.
• A L.A. Medical poderá a qualquer momento alterar os termos da
Ordem/Requisição, tendo de o fazer por escrito e só terão validade se
aprovados pelo Fornecedor. Consideram-se aprovados se no prazo de 3
dias úteis o Fornecedor não os reprovar. Os custos adicionais ou alteração
do prazo de entrega serão negociados com o Fornecedor após aprovação.
• O Pedido de cotação por parte da L.A. Medical não implica qualquer
obrigação de aquisição por parte da mesma.
• O Fornecedor ao aceitar a Ordem/Requisição reconhece que tem
capacidade para a cumprir (informação técnica, qualidade e quantidade).
• Quaisquer dúvidas, desvios ao previsto ou propostas de alteração à
Ordem/Requisição por parte do Fornecedor, deverão ser efetuadas por
escrito e só poderão ser levadas a cabo após aceitação da L.A. Medical.
• Para todos os documentos fornecidos pela L.A. Medical que se
encontrem em idioma diferente do Português, presumir-se-á que o
Fornecedor está capacitado para a sua interpretação, salvo indicação
contrária.

3.

Fornecimento

• A Ordem/Requisição deverá ser cumprida pelo Fornecedor em
conformidade com as especificações técnicas indicadas pela L.A. Medical,
nos prazos definidos, nas condições de fornecimento, quantidades
estabelecidas e qualidade definida, condições particulares de encomenda
e em bom estado de conservação.
• O Fornecedor obriga-se a comunicar imediatamente à L.A. Medical
qualquer condicionante à execução da Ordem/Requisição.
• O Fornecedor deverá disponibilizar à L.A. Medical, toda a
documentação (Certificados ou Fichas Técnicas) respeitante da Compra,
ainda que não mencionados na Ordem/Requisição.
• O Fornecedor é responsável pela obtenção de qualquer autorização
ou licença de importação/exportação que se revele necessária.
• O Fornecedor é obrigado a cumprir e a fazer cumprir pelo seu pessoal,
toda a regulamentação técnica, instruções e normas legalmente aplicáveis
e indicadas pela L.A. Medical na Ordem/Requisição. Estas não podem ser
alteradas sem o consentimento por escrito da mesma.
• O Fornecedor está expressamente proibido (salvo acordo prévio por
escrito) de: ceder ou subcontratar parte ou partes da Ordem/Requisição;
• Dado o acordo da L.A. Medical para o Fornecedor subcontratar parte
ou partes da Ordem/Requisição, este será o único responsável perante a
L.A. Medical pela correta execução da mesma.

4.

Aceitação da Ordem/Requisição

• A aceitação da Ordem/Requisição deverá ser feita por escrito, com o
envio de uma Confirmação de encomenda (se aplicável).
• Se a Compra for entregue na L.A. Medical até 2 dias úteis após o envio
da Ordem/Requisição, as presentes Condições Gerais de Compra serão
consideradas aceites mesmo que não exista Confirmação de encomenda.

5.

Confidencialidade

• Esta obrigação de confidencialidade é extensiva aos colaboradores do
Fornecedor ou subcontratado (se aplicável) e subsiste mesmo após
conclusão da Ordem/Requisição.
• O Fornecedor obriga-se a guardar em local seguro toda a
documentação ou material colocado à sua disposição para execução da
Ordem/Requisição e deverá devolvê-lo sempre que solicitado e nas
condições que lhe foram entregues.

6.

Fixação de preços

• Os preços orçamentados são fixos e não sujeitos a revisão.
• Os orçamentos apresentados pelo fornecedor devem indicar o preço
em Euros, com a indicação do valor do IVA (para Fornecedores nacionais).
Em caso de omissão, entende-se que o preço inclui IVA à taxa legal.
• Na Confirmação de encomenda, os preços já devem incluir custos de
embalagem, transporte e seguro para entrega na L.A. Medical.
• Não se aceitarão quaisquer outros débitos que não os mencionados
na Confirmação de encomenda ou de acordo com as condições
particulares acordadas.

7.

Acondicionamento e entrega

• O Fornecedor obriga-se a fornecer a Compra devidamente
identificada com referência do produto e número de lote (se aplicável)
para efeitos de rastreabilidade, tal como bem acondicionada e preservada.
• O Fornecedor obriga-se a indicar o número da Ordem/Requisição em
toda a documentação que acompanha a Compra (guia de remessa,
faturas…) e em toda a correspondência inerente.
• Todos os riscos de transporte e conservação da Compra serão da
responsabilidade do Fornecedor (salvo acordo contrário).
• A entrega da Compra deverá ser nas instalações da L.A. Medical (salvo
indicação contrária).

8.

Inspeção de receção da Compra e Não
Nãoão-conformidades

• Todas as Compras estão sujeitas à inspeção de receção e aprovação
pela L.A. Medical. No caso de não-conformidades o Fornecedor
encarregar-se-á de as substituir, ficando a seu cargo todas as despesas
com devolução, reparação e substituição.
• Serão levantadas não-conformidades sempre que sejam apuradas
anomalias, atrasos, acondicionamento deficiente, incompatibilidades com
as especificações técnicas, catálogo do fornecedor e Normas em vigor. As
não-conformidades têm de ser seguidas de ações corretivas por parte do
Fornecedor.
• O Fornecedor antes de proceder ao envio da Compra deve realizar
todos os testes de acordo com as especificações da Ordem/Requisição, de
forma a evitar substituições e alterações de prazo de entrega.
• A fim de poder realizar auditorias, o Fornecedor dará livre acesso às
suas instalações aos representantes da L.A. Medical.

9.

Prazos de entrega

• O Fornecedor obriga-se ao cumprimento dos prazos de entrega
definidos na Confirmação de encomenda (se aplicável).
• O Fornecedor após receção da Ordem/Requisição e não podendo
cumprir o prazo de entrega estabelecido, deve comunicar imediatamente
à L.A. Medical, por escrito, as razões do atraso e o novo prazo de entrega.
A L.A. Medical fica no direito de manter ou desistir da Ordem/Requisição.

10. Garantia
• Os Fornecedores obrigam-se a prestar um período de 24 meses de
garantia, a iniciar-se na data do Controlo de receção.
• Durante o período de garantia, o Fornecedor compromete-se a
corrigir, reparar ou substituir por sua conta e risco todas as Compras que
apresentem deficiências ou incompatibilidades com a Ordem/Requisição.

11. Condições de pagamento
• As condições de pagamento são definidas na Confirmação de
encomenda e nas condições particulares acordadas entre a L.A. Medical e
o Fornecedor.
• Todas as Compras que apresentem não-conformidades, entregas
parciais ou não se façam acompanhar de documentação técnica, o prazo
de pagamento só começará a contar após situação resolvida,
independentemente de já se ter recebido a fatura.

12. Cláusulas
Cláusulas finais e Legislação
Legislação aplicável
• A nulidade de alguma alínea destas Condições Gerais de Compra não
prejudica a validade das restantes.
• As presentes Condições Gerais de Compra e restante documentação
mencionada regem-se pela legislação portuguesa vigente.

• O Fornecedor obriga-se a não utilizar nem divulgar a terceiros,
qualquer informação que lhe seja disponibilizada pela L.A. Medical.
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