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ABAST. El Proveïdor, en acceptar la comanda, es compromet a acceptar totes les "Condicions Generals de Compra" que 
figuren en el web www.lab-circuits.com i l'existència de les quals s'informa en la comanda. Aquestes condicions prevaldran 
sobre les del Proveïdor, excepte quan Lab Circuits (en endavant el comprador) n'hagi acceptat d'altres, per escrit.  
 
ACCEPTACIO DE LA COMANDA.  L'acceptació/confirmació de la Comanda s'haurà d'enviar al comprador en un termini de 
7 dies naturals des de la data de recepció i implicaran coneixement i acceptació de les condicions generals de compra.  
 
RESPONSABILITATS DEL PROVEÏDOR. El Proveïdor és responsable de: a) la conformitat de la mercaderia subministrada 
amb els requisits especificats, amb independència de les responsabilitats que pogués tenir el Fabricant. b) complir els 
terminis de lliurament oferts o acordats. c) complir les "Condicions Generals de Compra", o abans d'acceptar la comanda, 
notificar per escrit al comprador quines no pot complir. d) Si a parer del proveïdor, hi ha alguna indeterminació en la 
Comanda present, haurà de comunicar-ho amb tota urgència al comprador, qui prendrà decisions al respecte.  
 
DOCUMENTACIO. Sempre que el proveïdor hagi de treballar amb documentació nostra se li enviarà documentació 
actualitzada. Tots els documents lliurats al Proveïdor, són de l'exclusiva propietat del Comprador, considerant-los com a 
confidencials. En conseqüència, el Proveïdor s'obliga a no deixar-los ni comunicar-los a tercers, ni les seves còpies o 
reproduccions, sense la prèvia autorització del Comprador, donada per escrit en cada cas.  
 
AVALUACIO DE PROVEÏDORS. Els proveïdors hauran de tenir implementat un sistema de gestió de la qualitat i prevenir 
l’ús de peces falsificades. Els proveïdors seran avaluats periòdicament en base a les incidències i no conformitats de 
qualitat de producte, embalatge, servei i compliment de terminis de lliurament. 
 
SUBCONTRACTACIO. El Proveïdor no podrà subcontractar la fabricació dels articles de la Comanda, en tot o en part, 
sense el coneixement del Comprador. 
 
PREUS. Les comandes es facturaran als preus en vigor en el moment que s'emeti la Comanda. Les variacions de preu no 
repercutiran en la Comanda, excepte si s'acorda per escrit amb el Comprador. Aquests preus inclouen les despeses de 
condicionament, embalatge, assegurança i transport fins al magatzem del Comprador, excepte si s'especifica el 
contrari. No s'admetran més recàrrecs per impostos i arbitris que els relatius a l'aplicació de Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA). Si en aquesta Comanda hi falta algun preu, no serà vàlid el que determini el venedor fins que s'hagin cursat 
el pressupost i la conformitat per part del Comprador.  
 
LLIURAMENT. El Proveïdor lliurarà les mercaderies al magatzem del Comprador. Els lliuraments es realitzaran dintre 
dels terminis de lliurament definits en la Comanda. Qualsevol modificació de la Data de Lliurament haurà de ser 
comunicada per escrit al Comprador. Si el Proveïdor desitja avançar el lliurament de mercaderies programades per a 
dates posteriors, haurà de sol·licitar l'autorització escrita del Comprador. En cas que el Proveïdor lliuri mercaderia fora 
del termini convingut, el Comprador podrà cancel·lar la Comanda sense previ avís. 
  
MODIFICACIONS. El Proveïdor no introduirà modificacions en el subministrament, respecte les condicions expressades 
en la Comanda i documentació annexa, excepte amb l'aprovació per escrit del Comprador. Tanmateix, el Proveïdor 
notificarà al comprador qualsevol canvi en el producte i/o procés, canvis de Proveïdors, canvi d'ubicació de la 
instal·lació de fabricació, i quan calgui, obtindrà l'aprovació del comprador. Lab Circuits podrà, en qualsevol moment 
modificar, a l'alça o a la baixa, les quantitats de Producte requerides, així com efectuar qualsevol altre canvi en la 
Comanda (canvis en el mètode d'enviament, condicionament, etc.). Si qualsevol d'aquestes modificacions implica un 
increment o reducció en el cost o en els terminis de lliurament del Producte, les parts acordaran ajustar el preu o els 
terminis de lliurament (o ambdós) i modificaran la Comanda, ajustant-la a les noves condicions. En cap cas podrà el 
Proveïdor demorar el lliurament del Producte en base a la falta d'acord respecte a la realització d'ajustos en el preu o 
termini de lliurament establerts en la Comanda.  
 
CANCEL·LACIO. El Comprador podrà cancel·lar la Comanda, total o parcialment, en qualsevol moment, amb tan sols  
notificar-ho al Proveïdor per escrit. L'aplec de material i treballs efectuats fins al moment, seran valorats i compensats 
de mutu acord entre el Proveïdor I el Comprador. Quan el Proveïdor incompleixi substancialment alguna de les 
condicions de la Comanda, el Comprador podrà cancel·lar la Comanda, sense que impliqui cost per ell. 
 
SOL·LICITUD DE DESVIACIO. El Proveïdor haurà de sol·licitar l'aprovació del Comprador de les possibles desviacions 
tècniques, abans d'introduir-les en la fabricació de la Comanda. En cas que el Proveïdor tingui la necessitat de 
subministrar producte no conforme, haurà de notificar-ho al comprador i obtenir-ne l'aprovació.  
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CONFORMITAT DE LA MERCADERIA. La mercaderia haurà de ser conforme als requisits indicats en la Comanda i la 
documentació que s'hi adjunti. El Proveïdor és responsable de la qualitat final de la mercaderia i de la qualitat dels 
materials utilitzats en la fabricació.  El lliurament de mercaderia no conforme amb les especificacions produirà 
devolució total o parcial del lot, sense cap càrrec per al Comprador. La mercaderia rebutjada serà acompanyada d'un 
informe amb el detall de la no conformitat. Si la mercaderia és recuperable i, per urgència, la recupera el Comprador, 
aquest li passarà el càrrec corresponent al Proveïdor. Si es detecten mercaderies no conformes amb els requisits, en 
etapes posteriors a la seva recepció, és responsabilitat del Proveïdor reparar-les o reposar-les per d'altres conformes 
amb els requisits. En tots els casos de mercaderia no conforme amb  les condicions de la Comanda, el Comprador podrà 
retenir els pagaments, fins que la mercaderia sigui reposada o reparada i conforme.  
 
PROVES. El Proveïdor executarà tantes proves i comprovacions com estimi necessàries per garantir l'adequació de la 
mercaderia subministrada als requisits de la  Comanda i proposarà al Comprador els canvis que redundin en una millora 
d'aquesta mercaderia. Totes les proves hauran de ser adequadament documentades. 
  
VERIFICACIO. El Proveïdor garanteix el dret d'accés del comprador, el seu client i les autoritats reglamentàries a les 
àrees aplicables de totes les instal·lacions, en qualsevol nivell de la cadena de subministraments, implicades en la 
Comanda i a tots els registres aplicables, per verificar en origen que els productes comprats són conformes amb els  
requisits especificats.  
 
CERTIFICATS. Quan la Comanda o el Comprador ho indiquin, el Proveïdor haurà de lliurar al Comprador un Certificat de 
Conformitat por cada lot d'articles, a l'hora de lliurament de la mercaderia. També s'acompanyaran els protocols de 
proves, quan sigui aplicable. La falta del Certificat podrà donar lloc a la retenció de pagament de la factura 
corresponent a la mercaderia. El Proveïdor/fabricant haurà de guardar durant un mínim de 5 anys les dades que 
sustenten el certificat de qualitat o de conformitat facilitat.  
 
EMBALATGE i TRANSPORT. L'embalatge i transport de les mercaderies, i els riscos que en deriven, seran responsabilitat 
del Proveïdor fins a la seva arribada a la recepció del Comprador, excepte quan aquesta activitat corri a càrrec del 
Comprador i així s' indiqui en la Comanda. Per fer-ho haurà de protegir les mercaderies amb l'embalatge adequat. Els 
danys seran reparats sense càrrec per al Comprador. 
 
ETIQUETAT. Cada embalum haurà de venir marcat amb : a) identificació de la mercaderia, lot i quantitat. A ser possible 
s'indicarà el codi d'article de Lab Circuits. b) símbols i instruccions per a l'ús, transport i emmagatzematge de la 
mercaderia. c) etiquetat de perillositat segons normativa, si convé. 
 
CUMPLIMENTACIO DE LA  COMANDA. La Comanda no es considerarà complimentada fins que no s'hagi lliurat tota la 
mercaderia conforme als requisits i també tots els certificats, manuals d'instruccions, provetes, etc., sol·licitats amb la 
Comanda. En cas de no poder lliurar la totalitat de la  Comanda, s'haurà d'informar amb antelació. 
 
DISPOSICIONS LEGALS. El venedor és responsable de complir les normes d'indústria, prevenció de riscos laborals i  
legislació mediambiental aplicable a les seves activitats o productes subministrats. Tanmateix complirà, si li aplica, la 
regulació (EC) 1907/2006 (REACH). El Proveïdor haurà de lliurar els Certificats de Marcat CE i Manuals d'instal·lació, 
operació, manteniment i calibratge dels equips o instruments que sigui aplicable, junt amb la mercaderia. 
Totes les qüestions i diferències que sorgeixin entre les parts contractants, en relació a la validesa, efectivitat, compliment, 
interpretació o finalització de la relació contractual estaran subjectes als Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant les 
Parts a qualsevol altre fòrum que legalment pogués correspondre'ls. 


