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TERMENI ȘI CONDIȚII DE ACHIZIȚIE  

 

ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII DE ACHIZIȚIE (TCA) SE APLICĂ ORICĂREI COMENZI 

REALIZATE DE CĂTRE  

 

BOSTON SCIENTIFIC ROMANIA S.R.L. 

Blvd. Iuliu Maniu nr. 6L, campus 6, clădirea 6.1, etaj 1, birourile nr. 105 și 113 

061072 București, sector 6 

România 

Număr de înregistrare (România): J40/14926/2019 

Cod TVA RO41849411 

 

(„BOSTON SCIENTIFIC” sau „noi”, „al nostru”) PENTRU ACHIZIȚIA DE BUNURI, SERVICII 

SAU PROGRAME SOFTWARE.  

 

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE ACHIZIȚIE NU POT FI MODIFICATE, NU SE POT FACE 

ADĂUGIRI, NU POT FI ÎNLOCUITE SAU SCHIMBATE ALTFEL DECÂT CU APROBAREA 

SCRISĂ A BOSTON SCIENTIFIC. ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE ACHIZIȚIE 

REPREZINTĂ ACORDUL COMPLET DINTRE PĂRȚI ȘI ÎNLOCUIESC ORICE ALȚI TERMENI 

EMIȘI DE CĂTRE FURNIZOR („FURNIZOR”) ȘI ORICE ALȚI TERMENI STIPULAȚI SAU 

INTRODUȘI SAU MENȚIONAȚI DE CĂTRE FURNIZOR (CHIAR DACĂ REPREZINTĂ O 

CONFIRMARE SAU ALTFEL) SUNT PRIN PREZENTUL RESPINȘI DE CĂTRE BOSTON 

SCIENTIFIC ȘI NU VOR FACE PARTE DIN CONTRACT.   

 

1. OFERTA, ORDINUL DE ACHIZIȚIE („OA”) ȘI MODIFICĂRI  

Ofertele vor fi trimise gratuit de către Furnizor.  

Doar Ordinele de achiziție scrise vor fi valabile (ex.: prin e-mail, fax, etc.). OA vor include 

următoarele informații: (a) data emiterii; (b) număr OA; (c) specificații ale bunurilor comandate 

(„Bunuri”), servicii („Servicii”) sau programe software („Programe software”) (individual sau 

împreună denumite „Produse”), inclusiv cantitatea; (d) prețul de achiziție; (e) data de livrare 

solicitată; (f) destinația de livrare solicitată și (g) instrucțiuni privind expedierea și modul de 

transport.  

Furnizorul va accepta sau refuza imediat fiecare OA la primirea acestuia, dar în orice caz, cel târziu 

în zece zile de la primirea acestuia. OA este considerat a fi acceptat de către Furnizor în cazul în 

care orice acțiune sau faptă a Furnizorului indică, în mod clar, acceptarea OA de către acesta 

(precum realizarea parțială sau totală a OA), așa cum a fost trimis inițial de către BOSTON 

SCIENTIFIC, iar respectiva acțiune sau faptă este primită de către BOSTON SCIENTIFIC în termenul 

limită menționat. Cu excepția celor acceptate în scris de către noi, OA este anulat în cazul în care 

nu este realizată nicio acțiune sau faptă care ar reprezenta acceptarea OA de către Furnizor și 

primirea de către noi în termenul limită menționat. Furnizorul va sublinia orice erori și ambiguități 

dintr-un OA. Orice deviere a OA de la acceptarea comenzii va necesita confirmarea noastră scrisă 

(ex.: prin e-mail, fax. etc.).   

Cu excepția celor convenite altfel, Ordinele noastre de achiziție vor fi îndeplinite de către Furnizor. 

Se vor angaja subcontractanți doar cu acordul nostru scris.  
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BOSTON SCIENTIFIC are opțiunea, în orice moment, în scris, să modifice OA privind: (a) natura 

Produselor sau a Serviciilor ce vor fi realizate; (b) metodele de expediere și ambalare; (c) locațiile 

de livrare.  

După primirea unei cereri de modificare și cel târziu după 30 de zile de la primirea acesteia, 

Furnizorul va informa BOSTON SCIENTIFIC dacă modificările dorite rezultă în modificări de preț 

și/sau modificări de livrare. În cazul în care nu am primit niciun răspuns de la Furnizor în 30 de zile 

de la primirea cererii de modificare, aceasta se va considera acceptată de către Furnizor fără 

costuri adiționale pentru BOSTON SCIENTIFIC.  

 

2. LIVRARE/TRANSPORT/ANULARE  

Livrarea se va face la adresa de livrare specificată în OA, iar standardul Incoterm agreat este DDP 

(Delivery Duty Paid). Livrările vor fi însoțite de toate documentele de transport adecvate. Toate 

documentele vor conține numărul OA și, unde este cazul, orice numere de identificare adiționale 

privitor la Produsele specifice. Furnizorul nu va avea dreptul să efectueze livrări parțiale fără 

acordul nostru scris oferit în prealabil. Datele de livrare indicate în ordinul de achiziție sau 

programul de livrare vor fi obligatorii. Respectarea datei de livrare este determinată în momentul 

în care Produsele sunt primite la adresa de livrare. Furnizorul este responsabil să facă 

aranjamentele necesare de transport pentru livrarea Produselor și va suporta toate costurile în 

legătură cu acestea.   

Furnizorul va informa imediat departamentul de achiziții al BOSTON SCIENTIFIC despre orice livrări 

întârziate, menționând circumstanțele relevante.  

Furnizorul va despăgubi BOSTON SCIENTIFIC pentru orice daune suportate de BOSTON SCIENTIFIC 

în legătură cu livrarea întârziată sau anularea de mai jos. Acceptarea unei livrări întârziate de 

Produse sau a prestării de Servicii de către noi nu va constitui o renunțare la nicio pretenție privind 

daunele. 

În cazul în care Furnizorul nu îndeplinește și nu respectă vreuna dintre prevederile din OA în 

termenul specificat sau orice prelungire a acestuia acordată de BOSTON SCIENTIFIC în scris, 

Furnizorul se va afla automat de drept în întârziere, fără a mai fi necesară o notificare, iar BOSTON 

SCIENTIFIC poate, printr-o notificare scrisă trimisă Furnizorului, să rezilieze în întregime sau parțial 

OA fără răspundere, cu excepția Serviciilor finalizate și acceptate și a Produselor tangibile livrate și 

acceptate din acea parte a OA care nu a fost reziliată. BOSTON SCIENTIFIC poate înceta OA fără 

răspundere, în orice moment, înainte de livrarea și acceptarea de către BOSTON SCIENTIFIC în cazul 

în care: (i) Furnizorul nu mai realizează operațiunile Furnizorului în cursul normal al activității: (ii) 

Furnizorul nu poate îndeplini obligațiile Furnizorului, conform acestui OA, la timp și în mod 

satisfăcător: (iii) Furnizorul face obiectul unor proceduri voluntare sau involuntare de faliment sau 

insolvență: sau (iv) Furnizorul cesionează în beneficiul creditorilor Furnizorului. Fără a aduce 

atingere celor de mai sus: în cazul în care performanța unei părți este întârziată din cauza unor 

războaie sau tensiuni similare, incendiu sau alte cauze similare, care nu pot fi atribuite părții 

respective, respectiva întârziere privind performanța nu va duce la nicio revendicare de daune, cu 

toate acestea, dacă Furnizorul întârzie timp de 30 de zile sau mai mult din acest motiv, BOSTON 

SCIENTIFIC poate rezilia acest OA în întregime sau parțial printr-o notificare. 
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3.  TRANSFERUL DE PROPRIETATE ȘI RISCURI 

Transferul de proprietate și riscuri de la Furnizor către BOSTON SCIENTIFIC va avea loc la livrare.  

4. GARANȚIE 

Furnizorul garantează faptul că Produsele respectă toate cerințele stabilite în OA și în orice 

specificații de Produs aplicabile și faptul că Produsele sunt calitative din punct de vedere comercial 

și fără defecte, fie din cauza proiectării defectuoase, materialelor proaste sau manoperei slabe și 

că Produsele sunt noi.  

Furnizorul garantează în mod expres faptul că toate materialele sunt potrivite pentru scopurile 

prevăzute, conform celor specificate de către BOSTON SCIENTIFIC.  

Furnizorul garantează faptul că toate Produsele ce includ un element de service vor fi realizate 

conform bunelor practici din industrie, de către personal calificat și instruit cu aptitudinile, atenția 

și grija relevante și la cele mai înalte standarde de calitate rezonabile conform așteptărilor BOSTON 

SCIENTIFIC.  

Garanțiile Furnizorului, scrise sau verbale, exprimate sau implicite, se vor aplica pentru o 

perioadă minimă de 24 de luni de la livrare.  

În plus față de orice drepturi pe care BOSTON SCIENTIFIC le deține conform legii, cu privire la 

conformitatea Produselor, în cazul în care Produsele nu respectă garanțiile, respectivele Produse 

vor fi considerate defecte. Fără a aduce atingere oricăror altor drepturi ulterioare, BOSTON 

SCIENTIFIC poate să solicite ca Produsele defecte să fie reparate sau înlocuite, sau să returneze 

orice Produs defect către Furnizor, pe cheltuiala Furnizorului.  

Garanții pentru Programele software:  

Furnizorul garantează că (i) Furnizorul deține toate drepturile necesare pentru a acorda licența 

către BOSTON SCIENTIFIC liber și fără grevări, sarcini și alte revendicări; (ii) acordarea licenței și a 

utilizării Programelor software de către BOSTON SCIENTIFIC, conform documentelor furnizate, nu 

încalcă și nu va încălca niciun patent, marcă înregistrată, drept de autor, secret comercial sau alt 

drept de proprietate intelectuală al unor terți și va fi liberă de răspunderi cu privire la redevențe și 

onorarii de licență, altele decât oricare dintre cele specificate în OA: și (iii) Programele software 

vor funcționa conform documentației furnizate, specificațiilor și altor cerințe din OA. Furnizorul 

garantează faptul că codul sursă al Programelor software face obiectul unui acord escrow în 

beneficiul licențiaților Furnizorului.  În cazul în care acest lucru este solicitat de către BOSTON 

SCIENTIFIC, Furnizorul va trimite către BOSTON SCIENTIFIC informațiile aferente escrow privind 

codul sursă pentru Programele software, inclusiv denumirea agentului de escrow și condițiile și 

procedurile pentru ca BOSTON SCIENTIFIC să poată accesa codul sursă. Aceste garanții vor 

supraviețui inspecției, acceptării și plății pentru Programele software efectuate de către BOSTON 

SCIENTIFIC și sunt adiționale față de alte garanții, exprimate sau implicite, conform legii.  

 

5. TESTE / VERIFICĂRI 
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Produse. Produsele vor fi verificate și testate de către BOSTON SCIENTIFIC în orice moment și în 

orice loc, iar în cazul realizării respectivului control, Furnizorul va oferi fără costuri suplimentare 

orice ajutor și asistență rezonabilă.  

În cazul în care se constată că un Produs este defect în ceea ce privește materialele, producția sau 

un alt aspect care nu îndeplinește cerințele din OA, BOSTON SCIENTIFIC își rezervă dreptul de a 

refuza Produsul. Produsele refuzate vor fi returnate Furnizorului pe propriul risc. Furnizorul va plăti 

către BOSTON SCIENTIFIC toate costurile de manipulare și transport suportate în schimbul 

Produselor sau pieselor refuzate și pentru înlocuirea Produselor sau a pieselor. 

 

Evaluarea și acceptarea Serviciilor.   Realizarea Serviciilor și a Serviciilor aferente Programelor 

software și produsul de lucru și livrabilele din toate Serviciile și Serviciile aferente Programelor 

software fac obiectul verificării, evaluării și acceptării de către BOSTON SCIENTIFIC, iar plata finală 

nu va fi efectuată până la acceptarea finală.   În cazul în care realizarea Serviciilor sau a Serviciilor 

aferente Programelor software nu îndeplinește Specificațiile din OA sau nu este conform 

garanțiilor din OA, sau conform legii, BOSTON SCIENTIFIC va avea dreptul să: (i) solicite re-

prestarea Serviciilor sau a Serviciilor aferente Programelor software, pe cheltuiala Furnizorului, 

până când acestea sunt conform acestor Specificații și garanții; (ii) să contracteze cu un terț 

prestarea Serviciilor sau a Serviciilor aferente Programelor software pentru a corecta sau înlocui 

produsul de lucru, pe cheltuiala Furnizorului și/sau (iii) să anuleze OA.   Prezenta secțiune nu va 

limita niciun alt drept al BOSTON SCIENTIFIC conform legii sau conform OA. 

 

Testarea și acceptarea Programelor software.  Programele software fac obiectul testării, evaluării 

și acceptării de către BOSTON SCIENTIFIC, iar plata nu va fi efectuată până la acceptarea finală. În 

cazul în care Programele software nu îndeplinesc Specificațiile din OA, documentația pentru 

Programele software, sau nu sunt conform garanțiilor din OA, sau conform legii, BOSTON 

SCIENTIFIC va avea dreptul să: (i) solicite Furnizorului să livreze o nouă copie a programelor 

software, pe cheltuiala Furnizorului; (ii) să solicite Furnizorului să repare sau să facă funcționale 

Programele software, conform celor declarate și garantate, pe cheltuiala Furnizorului și/sau (iii) să 

anuleze OA.   Prezenta secțiune nu va limita niciun alt drept al BOSTON SCIENTIFIC conform legii 

sau conform OA.  

 

6. PREȚURI, FACTURĂ ȘI TERMENI DE PLATĂ  

Cu excepția celor convenite altfel, prețurile menționate în OA sunt fixe și nu pot fi modificate.   

Prețurile includ orice ambalare, taxe, obligații, onorarii, TVA, etc. În cazul conversiei de monedă, 

Furnizorul se obligă să respecte normele UE și orice lege aplicabilă, inclusiv orice reguli de 

conversie aplicabile. 

Factura va fi trimisă la adresa noastră poștală menționată pe OA sau la o adresă de e-mail 

specificată de BOSTON SCIENTIFIC. Cu excepția celor indicate altfel de către noi, factura va conține 

următoarele informații: Numărul OA indicat în comanda noastră, numărul de articol și codul TVA 

al Furnizorului și al BOSTON SCIENTIFIC. 
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Furnizorul nu poate factura nicio taxă adițională față de cele convenite în mod expres.  

Plățile sunt efectuate în 45 de zile de la primirea unei facturi corecte și de la livrarea Produselor 

sau a Serviciilor. În niciun caz, plata nu va constitui o acceptare a Produselor și nu va fi interpretată 

ca o renunțare la niciun drept al BOSTON SCIENTIFIC.  

Nu se va achita nicio factură înainte de livrarea Produselor.  

 

7. CESIONARE 

Furnizorul nu își poate cesiona drepturile și obligațiile dintr-un OA niciunui terț, fără acordul 

prealabil scris al BOSTON SCIENTIFIC. Orice cesionare care încalcă cele de mai sus va fi 

neexecutabilă și inopozabilă pentru sau față de BOSTON SCIENTIFIC.  

 

8. ASIGURARE ȘI DESPĂGUBIRE  

Furnizorul va oferi și va menține o poliță de asigurare eficientă și cuprinzătoare pentru a acoperi 

propriul personal și propria proprietate, precum și sfera de aplicare a activităților și a 

răspunderilor sale, inclusiv răspunderea generală față de terți și răspunderea pentru produs.  

Furnizorul va răspunde pentru orice pierdere, pretenție sau daune de orice fel, ce rezultă în 

legătură cu livrarea sau utilizarea Produselor, inclusiv, dar fără a se limita la, răspunderea pentru 

produs și/sau defecte ascunse.  

Furnizorul va exonera de răspundere și va despăgubi, pe propria cheltuială, BOSTON SCIENTIFIC, 

de și împotriva oricăror și tuturor revendicărilor terților privind încălcările drepturilor de autor, 

patentelor sau altor drepturi de proprietate intelectuală aferente Produselor.  

 

În scopul controlului pieselor sau a întregului Produs, Furnizorul trebuie să indice pe factură țara 

de origine a pieselor sau a Produselor livrate, conform definiției de origine prevăzută de 

Regulamentul CEE în vigoare.  Furnizorul va despăgubi BOSTON SCIENTIFIC cu privire la orice 

costuri și daune care ar putea fi suportate ca rezultat al unor declarații false sau incorecte privind 

țara de origine.  

Furnizorul va respecta legile și normele aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la producția, 

protecția și remunerarea lucrătorilor, inclusiv legile și normele care guvernează munca minorilor, 

munca forțată sau munca prizonierilor și condiții nesigure de lucru sau de mediu. 

 

9. INFORMAȚII CONFIDENȚIALE 

Furnizorul va trata comenzile noastre și toate detaliile tehnice și comerciale aferente ca 

Informații confidențiale și le va folosi doar pentru a-și îndeplini obligațiile față de noi. 
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10.  PROTECȚIA DATELOR 

În cazul în care Serviciile Furnizorului includ orice prelucrare a datelor cu caracter personal (care 

nu sunt auxiliare), Furnizorul va încheia un Acord privind prelucrarea datelor sau un Act adițional 

privind prelucrarea datelor în baza termenilor standard ai BOSTON SCIENTIFIC, la cererea 

BOSTON SCIENTIFIC și înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal.  

Pentru a respecta Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/679, BOSTON SCIENTIFIC 

informează Furnizorul despre faptul că orice date cu caracter personal ale angajaților săi ce pot fi 

incluse în facturi sau care au rezultat din contractul de prestări servicii sau din orice altă 

interacțiune cu personalul Furnizorului pot fi incluse într-o bază de date automată controlată de 

operatorul de date BOSTON SCIENTIFIC cu scopurile principale de gestionare financiară și 

logistică a relației noastre contractuale cu un server situat în Statele Unite. Prelucrarea se 

bazează pe interesul legitim al BOSTON SCIENTIFIC.  

Pentru a transfera legal datele cu caracter personal în afara Uniunii Europene/SEE, Boston 

Scientific a implementat Clauzele Contractuale Standard UE între entitățile sale din UE/Elveția și 

din SUA, precum și protecții adiționale, precum criptarea datelor transferate. 

Datele furnizorilor noștri vor fi accesate și utilizate în principal de către angajații BOSTON 

SCIENTIFIC care se ocupă de gestionarea furnizorilor în cadrul companiilor BOSTON SCIENTIFIC. 

Informațiile vor fi păstrate într-un sistem de achiziții sigur, denumit Ariba, atât timp cât compania 

dvs. lucrează cu noi sau mai mult, pentru a respecta cerințele legale, precum legile anti-spălare 

de bani și legea Sunshine. 

Pentru a vă transfera datele cu caracter personal în afara UE, SAP Ariba păstrează acorduri de 

transfer de date cu afiliați SAP/SAP Ariba și subcontractanți care respectă cerințele UE cu privire 

la transferul de date peste granițe. Pentru mai multe informații consultați pagina GDPR pe 

ariba.com. 

Personalul Furnizorului își poate exercita drepturile de acces, rectificare, ștergere, portabilitate și 

contestare contactând Responsabilul european cu protecția datelor din cadrul Boston Scientific la 

adresa Europeprivacy@bsci.com sau printr-o scrisoare trimisă la Responsabil cu protecția datelor 

BSC Europa, calle Ribera del Loira 46 (ed 2) 28042 Madrid (Spania). 

 

11. PATENT / DOCUMENTE TEHNICE 

Toate schițele, specificațiile și alte informații tehnice sau materiale furnizate de către BOSTON 

SCIENTIFIC rămân în proprietatea noastră și nu vor fi divulgate altor persoane sau utilizate pentru 

producție pentru altă companie decât BOSTON SCIENTIFIC. Aceste materiale trebuie returnate 

către BOSTON SCIENTIFIC.  

 

12. DIVERSE  

Acești Termenii și condiții de achiziție și întreaga relație de afaceri dintre noi și Furnizor vor fi 

guvernate de legile din România, cu excluderea conflictului privind prevederile legii. Aplicarea 
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Convenției Națiunilor Unite privind contractele pentru vânzarea internațională de bunuri (CISG) 

este exclusă. 

Orice dispute ce rezultă din sau în legătură cu acești Termeni și condiții și/sau OA, fapte ilicite sau 

altele, vor fi soluționate în mod exclusiv de tribunalul competent din București, România. 

Locul de performanță pentru Produsele trimise de către Furnizor va fi adresa de livrare. 

În cazul în care o prevedere din acești Termeni și condiții de achiziție sau o prevedere aferentă 

oricăror altor acorduri este sau devine nevalabilă, aceasta nu va afecta valabilitatea oricăror alte 

prevederi sau acorduri. 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE  

 

THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE (GTCs) ARE APPLICABLE TO 

ANY ORDER MADE BY  

 

BOSTON SCIENTIFIC ROMANIA S.R.L. 

6L Iuliu Maniu Blvd., Campus 6, Building 6.1, Floor 1, Offices no. 105 and 113 

061072 Bucharest, 6th District 

Romania 

Registration number (Romania): J40/14926/2019 

VAT No. RO41849411 

 

("BOSTON SCIENTIFIC" or "we", "our", "us") FOR THE PURCHASE OF GOODS, SERVICES OR 

SOFTWARE.  

 

THE GTCs MAY NOT BE MODIFIED, ADDED TO, SUPERSEDED OR OTHERWISE ALTERED 

UNLESS APPROVED BY BOSTON SCIENTIFIC IN WRITING. THESE GENERAL TERMS AND 

CONDITIONS OF PURCHASE FORM THE COMPLETE AGREEMENT BETWEEN PARTIES 

AND SUPERSEDE ANY OTHER TERMS ISSUED BY SUPPLIER ("SUPPLIER") AND ANY 

OTHER TERMS STIPULATED OR INCORPORATED OR REFERRED TO BY SUPPLIER 

(WHETHER IN ITS CONFIRMATION OR OTHERWISE) ARE HEREBY REJECTED BY BOSTON 

SCIENTIFIC AND SHALL NOT FORM PART OF ANY CONTRACT.   

 

1. OFFER, PURCHASE ORDER ("PO") AND CHANGES  

Offers shall be made by the Supplier free of charge.  

Only POs placed in writing shall be valid (e.g., by e-mail, fax, etc.). POs will include the following 

information: (a) date of issuance; (b) PO number; (c) specification of the ordered goods ("Goods"), 

services ("Services"), or software ("Software") (individually or together “Products”) including 

quantity; (d) purchase price; (e) requested date of delivery; (f) requested shipping destination and 

(g) instructions as to shipping and mode of transportation.  

The Supplier shall promptly accept or reject each PO upon receipt thereof, but in any event by no 

later than ten days of such receipt. The PO is deemed to be accepted by the Supplier if any act or 

deed of the Supplier unambiguously indicates its acceptance to the PO (such as partial or total 

performance of the PO), as originally placed by BOSTON SCIENTIFIC, and such deed or action is 

received by BOSTON SCIENTIFIC within the mentioned deadline. Unless otherwise accepted in 

writing by us, the PO is cancelled if no deed or action that would constitute acceptance of the PO 

is performed by the Supplier and received by us inside the mentioned deadline. The Supplier shall 

point out any mistakes and ambiguities in a PO. Any deviation by the PO from the order acceptance 

shall require our written confirmation (e.g., by e-mail, fax, etc.).   

Unless otherwise agreed, our POs shall be fulfilled by the Supplier itself. Subcontractors shall only 

be engaged subject to our written consent.  

BOSTON SCIENTIFIC has the option at any time, in writing, to change the PO: (a) nature of the 

Products or Services to be performed; (b) shipments and packaging methods; (c) delivery locations.  
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After receipt of a change request and at the latest after 30 days of such receipt, the Supplier will 

have to inform BOSTON SCIENTIFIC if the desired changes result in price changes and / or delivery 

changes. If we have not received any reply by the Supplier within 30 days of receipt the change 

requests will be deemed accepted by the Supplier with no additional costs for BOSTON SCIENTIFIC.  

 

2. DELIVERY / SHIPPING/CANCELLATION  

Delivery shall be made to the delivery address specified on the PO and the agreed Incoterm is DDP 

(Delivery Duty Paid). Deliveries shall be accompanied by all appropriate shipping documents. All 

documents shall contain the number of the PO and, where applicable, any additional identification 

numbers as to the specific Products. The Supplier shall not be entitled to effect partial deliveries 

without our prior written consent. The delivery dates indicated in the purchase order or delivery 

schedule shall be binding. Compliance with the delivery date is determined by when the Products 

are received at the delivery address. The Supplier is responsible for making the appropriate 

arrangements of transportation for delivery of the Products and shall bear all costs in relation 

hereto.   

The Supplier shall promptly notify BOSTON SCIENTIFIC Procurement of any delayed deliveries, 

specifying the relevant circumstances.  

The Supplier shall compensate (in Romanian: despăgubi) BOSTON SCIENTIFIC for any damages 

incurred by BOSTON SCIENTIFIC relating to the delayed delivery or below cancellation. The 

acceptance of a late delivery of Products or performance of Service by us shall not constitute a 

waiver of any claims for damages. 

If Supplier fails to perform or comply with any provision of the PO within the time specified or any 

extension thereof provided by BOSTON SCIENTIFIC in writing, then Supplier will automatically 

become in default (in Romanian: de drept în întârziere) without a notice being required and 

BOSTON SCIENTIFIC may, by written notice to Supplier, rescind (in Romanian: rezilia) the whole or 

any part of the PO without liability, except for Services completed and accepted and tangible 

Products delivered and accepted under that portion of the PO that was not rescinded. BOSTON 

SCIENTIFIC may terminate (in Romanian: înceta) the PO without liability at any time prior to 

delivery and acceptance by BOSTON SCIENTIFIC if: (i) Supplier ceases to conduct Supplier’s 

operations in the normal course of business: (ii) Supplier is unable to timely and satisfactorily meet 

Supplier's obligations under this PO: (iii) Supplier is the subject of voluntary or involuntary 

bankruptcy, or insolvency proceedings: or (iv) Supplier makes an assignment for the benefit of 

Supplier' s creditors. Notwithstanding the foregoing: if a party's performance is delayed because 

of war or similar unrest, fire,  or other similar cause that cannot be attributed to such party, such 

delay in performance shall not lead to any claim for damages provided however that if Supplier 

experiences a delay of 30 days or more for such reason BOSTON SCIENTIFIC may upon notice 

rescind (in Romanian: rezilia) aIl or any portion of this PO. 

 

3.  TRANSFER OF OWNERSHIP AND RISK 

The transfer of ownership and risk from the Supplier to BOSTON SCIENTIFIC shall take place upon 

delivery.  
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4. WARRANTY 

The Supplier warrants (in Romanian: garantează) that the Products comply with all requirements 

set out in the PO and any applicable Product specification and that the Products are of 

merchantable quality and free from any defects, whether due to faulty designs, poor material or 

poor workmanship and that the Products are newly manufactured.  

The Supplier expressly warrants that all material used are fit for the intended purposes as specified 

by BOSTON SCIENTIFIC.  

The Supplier warrants that all Products that include a service element will be performed in 

accordance with good industry practice, by appropriately qualified and trained personnel with 

relevant skill, care and diligence and to the highest standard of quality as it is reasonable for 

BOSTON SCIENTIFIC to expect.  

The Supplier’s warranties, whether in writing or oral, express or implied, shall be applicable for a 

minimum period of 24 months from the delivery.  

In addition to any rights BOSTON SCIENTIFIC has under the law with regard to conformity of the 

Products, if the Products should fail in any respect to meet the warranties such Products shall be 

deemed defective. BOSTON SCIENTIFIC may without prejudice to any further rights request the 

defective Product either repaired or replaced or returns any defective Product to the Supplier at 

Supplier’s expense.  

Warranties for Software:  

Supplier warrants (in Romanian: garantează) that (i) Supplier has  all rights necessary  to  grant the 

license to BOSTON SCIENTIFIC free and clear of all liens, encumbrances and other claims; (ii) the 

grant of the license and use of the Software by BOSTON SCIENTIFIC, in accordance with the 

documentation provided, does  not  and will not infringe  or  violate any third party  patent, 

trademark, copyright, trade  secret  or other intellectual property right and  will be free from 

liabilities of royalties and  licensing fees other than any  specified on the front of the PO; and (iii) 

the Software will operate in accordance  with, and conform to the  documentation provided,  the  

Specifications  and other requirements of the PO. Supplier warrants that the source code of the 

Software is the subject of an escrow agreement for the benefit of Supplier’s licensees.  If requested 

by BOSTON SCIENTIFIC, Supplier shall provide BOSTON SCIENTIFIC with information related to the 

escrow of the source code of the Software, including the name of the escrow agent and the 

conditions and procedures for BOSTON SCIENTIFIC to access the source code. These warranties 

survive inspection of, acceptance of, and payment for the Software by BOSTON SCIENTIFIC and are 

in addition to all other warranties, whether express or implied, created by law.  

 

5. TESTS / CHECKS 

Products. Products will be checked and tested by BOSTON SCIENTIFIC at all times and in all 

places, and if such control is carried out the Supplier shall provide at no extra cost any help and 

reasonable assistance.  
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If a Product is found to be defective in materials, manufacturing, or otherwise does not meet the 

requirements of the PO, BOSTON SCIENTIFIC reserves the right to refuse the Product. Rejected 

Products will be returned to the Supplier at his own risk. The Supplier shall pay BOSTON SCIENTIFIC 

all costs of handling and transportation incurred in the return of rejected Products or parts and 

the provision of replacement Products or parts. 

 

Evaluation and Acceptance of Services.   The performance of the Services and Software-related 

Services and the work product and deliverables from all Services and Software-related Services are 

subject to the review, evaluation and acceptance by BOSTON SCIENTIFIC and final payment will 

not be made until after final acceptance.   If the performance  of the  Services  or Software-related 

Services  fails to  meet the Specification of the PO or conform  to  the warranties in the PO  or 

under  law, BOSTON SCIENTIFIC shall have the right  to: (i) require the re-performance of  the 

Service or Software-related Services  at  Supplier' s expense until they are in conformance with  

such Specifications and warranties; (ii) contract with a third party to perform Services or  Software 

Services to correct or replace  the work  product at Supplier's expense: and/or (iii) cancel  the PO.   

This Section shall not limit any other rights BOSTON SCIENTIFIC has under a law or under the PO. 

 

Testing and Acceptance of Software.  The Software is subject to testing, evaluation and acceptance 

by BOSTON SCIENTIFIC, and payment will not be made until after final acceptance. If the Software 

fails to meet the Specifications of the PO, the documentation for the Software, or conform with 

the warranties in the PO or under law, BOSTON SCIENTIFIC  shall have the right to: (i) require 

Supplier to deliver a new copy of the Software at  Supplier' s expense; (ii) require Supplier to fix, 

repair or otherwise cause the Software to perform as represented and  warranted at Supplier's 

expense: and/or (iii) cancel the PO.   This Section shall not limit any other rights BOSTON SCIENTIFIC  

has at law  or under the PO.  

 

6. PRICES, INVOICE AND PAYMENT TERMS  

Unless otherwise agreed, the prices mentioned in the PO are firm and not subject to change.   The 

prices are including of any packaging, taxes, duties, levies, VAT etc.  In the case of currency 

conversion, the Supplier undertakes to comply with EU regulations and any applicable law 

including any applicable conversion rules. 

The invoice shall be sent to our postal address mentioned on the PO or to a specified e-mail address 

in agreement with BOSTON SCIENTIFIC. Unless otherwise directed by us, the invoice shall contain 

the following information: The PO number indicated in our order, the item number and the 

Supplier's and BOSTON SCIENTIFIC’s VAT number. 

The Supplier may not invoice any additional charges than those expressly agreed.  

Payments are made within 45 days net after receipt of a correct invoice and delivery of Products 

or Services. Payment shall under no circumstances constitute acceptance of the Products nor be 

construed as a waiver of any rights of BOSTON SCIENTIFIC.  
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No invoice will be paid before the delivery of the Products.  

 

7. ASSIGNMENT 

The Supplier may not assign its rights and obligations under a PO to any third party without the 

prior written consent of BOSTON SCIENTIFIC. Any assignment in violation of the foregoing will 

not be enforceable and opposable to or against BOSTON SCIENTIFIC (in Romanian: 

”inopozabilitate”). 

 

8. INSURANCE AND INDEMNITY  

The Supplier shall provide and maintain an effective and comprehensive insurance policy to 

cover for its own personnel and its own property as well as cover of its own scope of activities 

and liabilities including general third party liability and product liability.  

Supplier shall be liable for any loss, claim or damage whatsoever arising in connection with the 

delivery or use of the Products including but not limited to product liability and/or hidden defects.  

Supplier shall indemnify and hold harmless and defend (in Romanian: va exonera de răspundere și 

va despăgubi), at its own expense, BOSTON SCIENTIFIC from and against any and all claims by a 

third party of infringements of copyrights, patents or other intellectual property rights relating to 

the Products.  

 

As a control for parts or the whole Product, the Supplier must indicate on the invoice the country 

of origin of parts or Products delivered, according to the definition of origin given by the ECE 

Regulation in force.  Supplier shall compensate BOSTON SCIENTIFIC from any costs and damages 

that would be incurred as a result of false or inaccurate statements about the country of origin.  

The Supplier shall comply with applicable laws and regulations, including but not limited to the 

manufacture, protection and remuneration of workers, including laws and regulations governing 

child labor, forced labor or prison labor and unsafe working conditions or environmental. 

 

9. CONFIDENTIAL INFORMATION 

The Supplier shall treat our orders and all related commercial and technical details as 

Confidential Information and use them only to perform its obligations towards us. 

 

10.  DATA PROTECTION 

If the Supplier’s Services include any processing of personal data (which are not ancillary), the 

Supplier will execute a Data Processing Agreement or Data Processing Addendum, based on 

BOSTON SCIENTIFIC standard terms, immediately upon BOSTON SCIENTIFIC request and prior to 

the processing of personal data.  
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In order to comply with the General Data Protection Regulation 2016/679 BOSTON SCIENTIFIC 

informs the Supplier that any personal data of its employees that could be contained in invoices 

derived from the supplier contract or any other interaction with the Supplier staff will be 

included in an automated database of which BOSTON SCIENTIFIC is data controller with the main 

purposes of financial and logistical management of our contractual relationship with a server 

located in the United States. The processing is based on BOSTON SCIENTIFIC legitimate interest.  

To lawfully transfer personal data outside the European Union/EEA, Boston Scientific has 

implemented EU Standard Contractual Clauses between its EU/Swiss and US entities as well as 

additional safeguards such as encryption for data in transfer. 

The data of our suppliers will be primarily accessed and used by BOSTON SCIENTIFIC employees 

in charge of managing suppliers across the companies of BOSTON SCIENTIFIC. 

The information will be kept in our secure procurement system Ariba so long as your company 

works with us or longer to comply with legal requirements such as Anti-Money laundering and 

Sunshine Act legislation. 

To transfer your personal data outside the EU, SAP Ariba maintains data transfer agreements 

with SAP/SAP Ariba affiliates and sub-processors that comply with the EU requirements for cross-

border personal data transfer. For more info see GDPR page on ariba.com. 

The Supplier’s staff can exercise his rights of access, rectification, deletion, portability and 

opposition by contacting Boston Scientific European data Protection Officer at 

Europeprivacy@bsci.com or write to BSC Data Protection Officer Europe, calle Ribera del Loira 46 

(ed 2) 28042 Madrid (Spain). 

 

11. PATENT / TECHNICAL DOCUMENTS 

All drawings, specifications and other technical information or materials provided by BOSTON 

SCIENTIFIC remain our property and shall not be disclosed to others or used for manufacturing 

other than for BOSTON SCIENTIFIC. Those materials must be returned to BOSTON SCIENTIFIC.  

 

12. MISCELLANEOUS  

These Terms and Conditions of Purchase and the entire business relationship between us and the 

Supplier shall be governed by the laws of Romania, with the exclusion of its conflict of laws 

provisions. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 

shall not apply. 

Any disputes arising from or in connection with these Terms and Conditions and/or PO, tort or 

otherwise shall be exclusively adjudicated by the competent court of law from Bucharest, 

Romania. 

The place of performance for Products provided by the Supplier shall be the shipment address. 
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If a provision of these General Terms and Conditions of Purchase or a provision relating to any 

other agreements should be or become invalid, this shall not affect the validity of any other 

provisions or agreements. 

 

 

 


