Общи условия за закупуване на
Линде Груп

General Terms and Conditions of
Purchase of The Linde Group
1.

1.

APPLICABILITY, ORDERS, KEY DEFINITIONS

1.1.

These General Conditions of Purchase ("Conditions") apply to the purchase of
(i) any goods and materials, including, without limitation, products, parts or
components specifically developed or customized and deliverables resulting
from a service ("Goods") and (ii) any services ("Services") by LINDE. “LINDE”
means the legal entity of The Linde Group ordering the Goods or Services from
the supplier of such Goods and Services ("SUPPLIER"). “The Linde Group” is an
international group of companies headed by Linde AG, Germany
(www.linde.com).

1.2.

The Conditions apply to all current and future business relations for the
purchase of Goods and Services by LINDE, even if not explicitly referred to.
Standard terms of the SUPPLIER shall not apply unless LINDE expressly
consents thereto in writing. The Conditions also apply where LINDE, having
knowledge of conflicting or deviating terms of the SUPPLIER, accepts the
Goods or Services without reservation.

1.3.

"Order" means a request (in whatever form) to the SUPPLIER for the supply of
Goods or Services, and any drawings, specifications, and other attachments
thereto and which is deemed to always include the Conditions. The Conditions
supplement the Order and in case of a conflict between the Order and the
Conditions, the terms of the Order prevail.

1.

1.4.

If an Order is not accepted by the SUPPLIER within 14 days after receipt or any
other period stipulated in the Order (“Acceptance Period”), the Order is
deemed revoked. Until an Order is accepted by the SUPPLIER in writing, LINDE
is not bound by such Order and may revoke, modify or change the Order at
any time.

1.5.

Any (i) Order accepted without reservation or modification within the
Acceptance Period by the SUPPLIER, (ii) Order accepted by the SUPPLIER with
a reservation or modification or received by LINDE after the Acceptance
Period, but accepted by LINDE (in whatever form), or (iii) other agreement
between the SUPPLIER and LINDE which refers to these Conditions, constitutes
a "Contract". Any specifications for the Goods and/or Services contained in or
incorporated in the Contract by reference, or any other specifications agreed
in writing between LINDE and the SUPPLIER from time to time are referred to
as "Specifications".

1.6.

"Applicable Law" means the laws applicable in the country according to
section 19.1, unless agreed otherwise in the Contract.

1.7.

If in these Conditions the term "in writing" is used, this shall include
communication via e-mail or fax.

2.

DELIVERY OF GOODS AND PERFORMANCE OF SERVICES

2.1.

Time is of the essence for performance of the Contract by the SUPPLIER.
Without prejudice to any other rights LINDE may have under the Contract or
any other legal grounds, the SUPPLIER shall inform LINDE in writing without
delay if circumstances become apparent which indicate that the agreed time
for delivery of Goods or performance of Services will not be met.

2.2.

The SUPPLIER shall deliver the Goods and perform the Services during regular
business hours (as applicable at the place of delivery/performance) in
accordance with the time schedule in the Contract ("Delivery Dates"). If no
Delivery Dates have been stated, the SUPPLIER shall deliver the Goods and
perform the Services as soon as reasonably possible and the SUPPLIER shall
inform LINDE of the date of delivery in writing reasonably in advance. Unless
otherwise agreed in the Contract, the SUPPLIER shall deliver the Goods in
accordance with Incoterms 2010 "DDP" and the Contract to the destination
specified in the Order or Contract ("Location of Receipt").

2.3.

If the SUPPLIER fails to deliver the Goods or fails to perform the Services by the
Delivery Dates, or, if no Delivery Dates have been stated, by the time
reasonably set by LINDE, LINDE may, without prejudice to other rights or
remedies LINDE may have under the Contract or any other legal grounds and
without liability to the SUPPLIER, rescind the Contract by giving written notice
to the SUPPLIER. In such a case, LINDE may request a refund of the purchase
price, if already paid, and claim compensation for all costs, expenses,
damages and other losses suffered due to the SUPPLIER’s failure. In addition,
regarding Services, LINDE shall have the rights as set forth in section 8.3.

2.4.

For each delivery of Goods, the SUPPLIER is responsible for ensuring
continuous compliance with all legislation and regulations applicable to the
transportation and delivery of such Goods.
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ПРИЛОЖИМОСТ, ПОРЪЧКИ, КЛЮЧОВИ ДЕФИНИЦИИ

1.1.
Настоящите Общи условия за закупуване ("Условия") се
прилагат за закупуване на (i) всякакви стоки и материали, включително,
без ограничение, продукти, части или компоненти, специално разработени
или персонализирани и резултати, получени от дадена услуга ("Стоки") и
(ii) всички услуги ("Услуги") от ЛИНДЕ. "ЛИНДЕ" означава юридическото
лице на Линде Груп поръчващо Стоки или Услуги от доставчика на такива
Стоки и Услуги ("ДОСТАВЧИК"). "Линде Груп" е международна група от
компании, начело с Linde AG, Германия (www.linde.com).
1.2.
Условията важат за всички настоящи и бъдещи бизнес
отношения за закупуване на Стоки и Услуги от ЛИНДЕ, дори и ако това не е
изрично посочено. Стандартни условия на ДОСТАВЧИКА не се прилагат,
освен ако ЛИНДЕ изрично не изрази съгласие в писмена форма. Условията
се прилагат също и когато ЛИНДЕ, знаейки за конфликтни или
отклоняващи се условия на ДОСТАВЧИКА, приема Стоките или Услугите
без резерви.
1.3.
"Поръчка" означава искане (независимо в каква форма) до
ДОСТАВЧИКА за доставка на Стоки или Услуги, както и всички чертежи,
спецификации и други приложения към него и което се счита, че винаги
включва Условията. Условията допълват Поръчката и в случай на
конфликт между Поръчката и Условията, важат условията на Поръчката.
1.4.
Ако Поръчката не бъде приета от ДОСТАВЧИКA в срок от 14 дни
след получаването или в друг срок, посочен в Поръчката ("Срок за
приемане"), Поръчката се смята за отменена. Докато Поръчката не бъде
приета от ДОСТАВЧИКA в писмена форма, ЛИНДЕ не е обвързана с такава
Поръчка и може да отхвърли, измени или промени Поръчката по всяко
време.
1.5.
Всякa (i) Поръчка приета без възражение или промяна в
рамките на Срока за приемане от ДОСТАВЧИК, (ii) Поръчка приета от
ДОСТАВЧИК с възражение или промяна или получена от ЛИНДЕ след
Срока за приемане, но приета от ЛИНДЕ (независимо в каква форма), или
(iii) друго споразумение между ДОСТАВЧИК и ЛИНДЕ, което е относимо
към тези Условия, представлява "Договор". Всякакви спецификации за
Стоки и/или Услуги, съдържащи се в или включени в Договор чрез
позоваване или всякакви други спецификации, периодично договоряни
писмено между ЛИНДЕ и ДОСТАВЧИК, се наричат "Спецификации".
1.6.
"Приложимо право" означава законите, приложими в
държавата съгласно раздел 19.1, освен ако не е уговорено друго в
Договора.
1.7.
Ако в настоящите Условия се използва терминът "в писмена
форма", това включва комуникация чрез електронна поща или факс.
2.

ДОСТАВКА НА СТОКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИ

2.1.
Времето е от съществено значение за изпълнението на
Договора от ДОСТАВЧИКА. Без да се засягат каквито и да е други права,
които ЛИНДЕ може да има по Договора или всякакви други юридически
основания, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ЛИНДЕ незабавно в писмена
форма, ако възникнат обстоятелствата, които показват, че уговореното
време за доставка на Стоки или предоставяне на Услуги няма да бъде
спазено.
2.2.
ДОСТАВЧИКЪТ трябва да достави Стоките и да извърши
Услугите през редовното работно време (приложимо в мястото на
доставка/изпълнение) в съответствие със сроковете в Договора ("Дати на
доставка"). Ако не са били посочени Дати на доставка, ДОСТАВЧИКЪТ
трябва да достави Стоките и да извърши Услугите, веднага щом това стане
възможно и писмено да информира ЛИНДЕ за датата на доставка
предварително в разумен срок. Освен ако не е уговорено друго в Договора,
ДОСТАВЧИКЪТ трябва да достави Стоките в съответствие с Incoterms 2010
"DDP" и Договора в местоназначението, посочено в Поръчката или
Договора ("Място за получаване").
2.3.
Ако ДОСТАВЧИКЪТ не достави Стоките или не извърши
Услугите до Датите за доставка, или ако не са били посочени Дати за
доставка, до времето, разумно определено от ЛИНДЕ, ЛИНДЕ може, без да
се засягат други права или средства за правна защита, които ЛИНДЕ може
да има по Договора или на други правни основания и без да носи
отговорност пред ДОСТАВЧИКА, да развали договора, като отправи
писмено предизвестие до ДОСТАВЧИКА. В такъв случай, ЛИНДЕ има
право да иска възстановяване на покупната цена, ако вече е платена, и
обезщетение за всички разходи, щети и други загуби, понесени в резултат
на неизпълнението на ДОСТАВЧИКА. В допълнение, по отношение на
Услугите, ЛИНДЕ има правата, посочени в раздел 8.3.
2.4.
За всяка доставка на Стоки, ДОСТАВЧИКЪТ е отговорен за
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2.5.

Each delivery of Goods must include documents containing the following
minimum information and any additional information requested by LINDE:
order number, description of Goods and name of the SUPPLIER, unit of
measure specifying volume, quantity or number and delivery point for the
Goods.

2.6.

All Goods must be packaged (i) securely so as to prevent damage during
loading, transportation and off-loading and (ii) in compliance with LINDE's
packaging specifications if provided to the SUPPLIER.

2.7.

In addition, the SUPPLIER shall:
2.7.1.

provide LINDE, upon request, with certificates of origin, declarations,
documents and data pertaining to trade requirements and, upon
request, inform LINDE in detail and in writing of any possible export
restrictions or approval obligations in the country of origin of the
Goods or Services or their destination;

2.7.2.

furnish full details regarding all immediate and long-term potential
hazards or dangers relating to the Goods, including, but not limited
to, toxicity, flammability, harmful effect due to inhalation or direct
contact and whether due to direct or indirect use thereof;

2.7.3.

furnish full details relating to the most appropriate safety
precautions to be taken in connection with the use and handling of
the Goods; and

2.7.4.

appropriately and prominently label all packages and containers that
contain dangerous, toxic or otherwise harmful Goods in order to
protect those who handle or are exposed to them.

2.8.

Partial shipments of Goods or early deliveries may only be made with LINDE's
prior written approval. In the event of a delivery earlier than agreed, LINDE
reserves the right to return the shipment at the expense of the SUPPLIER. If
LINDE does not return an early delivery, it may store the Goods up to the
delivery date at the SUPPLIER’s risk and expense.

2.9.

If, for any reason, LINDE is unable to accept delivery of the Goods at the time
specified in the Contract, the SUPPLIER shall, if requested by LINDE, store the
Goods and maintain them in merchantable condition. Subject to prior written
agreement, LINDE shall reimburse the SUPPLIER for the reasonable costs of
such storage.

2.10.

The SUPPLIER shall carry out Services at the agreed locations at the Delivery
Dates according to the Specifications and good industry practice and standard.
The SUPPLIER shall document the performance of Services and provide such
documents to LINDE upon request or completion of the Services, at the latest
together with the SUPPLIER's invoice. If a deliverable or a specific result is to
be achieved through the Services, the provisions of these Conditions relating
to Goods shall apply accordingly.

2.11.

The SUPPLIER shall ensure that its personnel performing the Services, in
particular when working on LINDE's or LINDE's customer's premises, is not
considered having entered into or being entitled to enter into an employment
relationship with LINDE or LINDE's customer. In the case of a breach, the
SUPPLIER shall indemnify LINDE against all related costs, expenses, damages
or other losses.

2.12.

If the SUPPLIER is required to operate on premises owned or operated by or on
behalf of LINDE, then the SUPPLIER shall comply with all LINDE’s site safety
rules and procedures at its own expense. These include, but are not limited to,
using appropriate personal protective equipment, attending site induction
training, removing all rubbish, debris, surplus materials and temporary
structures, and leaving the site tidy. The SUPPLIER bears the risk of loss and
damage for all materials used or to be used until completion of the Contract.

3.

TRANSFER OF RISK AND TITLE

3.1.

Unless the parties agree otherwise, the risk of loss and damage passes to
LINDE at the time of receipt of the Goods at the Location of Receipt. Where an
Acceptance Procedure (as defined in section 6.3) is agreed or required, the
date of final acceptance by LINDE will determine the transfer of risk.

3.2.

Title to all or the relevant part of the Goods passes to LINDE on the earlier of (i)
payment for such Goods or part thereof; and (ii) delivery of such Goods at the
agreed Location of Receipt. Where title to all or any part of the Goods has
passed to LINDE but the Goods remain in the possession of the SUPPLIER, the
SUPPLIER shall clearly label the Goods as the property of LINDE and store them
separately from all other goods.

4.

PRICE AND PAYMENT

4.1.

The price(s) for the Goods and/or Services must be specified in the Contract
and remain fixed for the term of the Contract.

4.2.

Unless otherwise stated in the Contract, the price payable for the Goods
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осигуряване на постоянно съответствие с всички законови и подзаконови
разпоредби, приложими за транспорта и доставката на такива Стоки.
2.5.
Всяка доставка на Стоки трябва да включва документи,
съдържащи следната минимална информация, както и допълнителна
информация, поискана от ЛИНДЕ: номер на поръчка, описание на Стоките
и име на ДОСТАВЧИК, единица мярка, която посочва обем, количество или
брой и мястото на доставката на Стоки.
2.6.
Всички Стоки трябва да бъдат опаковани (i) безопасно, така че
да се предотврати повреда по време на товарене, транспортиране и
разтоварване, и (ii), в съответствие с опаковъчните спецификации на
ЛИНДЕ, ако те са предоставени на ДОСТАВЧИКА.
2.7.
В допълнение, ДОСТАВЧИКЪТ следва:
2.7.1.
да предостави на ЛИНДЕ, при поискване, сертификати за
произход, декларации, документи и данни, отнасящи се до търговските
изисквания и, при поискване, да информира ЛИНДЕ подробно и в писмена
форма за всички възможни експортни ограничения или задължения за
одобрение в страната на произход на Стоките или Услугите или в тяхното
местоназначение;
2.7.2.
да
предостави
пълна
информация
относно
всички
непосредствени и дългосрочни потенциални рискове или опасности,
отнасящи се до Стоките, включително, но не само, токсичност, запалимост,
вредно въздействие при вдишване или директен контакт и при тяхната
пряка или косвена употреба;
2.7.3.
да предостави пълна информация , отнасяща се до найподходящите мерки за безопасност, които трябва да бъдат взети във
връзка с употребата и обработването на Стоките; и
2.7.4.
по подходящ начин и на видно място да поставя етикет на
всички опаковки и контейнери, които съдържат опасни, токсични или по
друг начин вредни Стоки с цел защита на тези, които работят с или са
изложени на тяхното въздействие.
2.8.
Частични доставки на Стоки или предварителни доставки могат
да се правят само с предварително писмено одобрение на ЛИНДЕ. В
случай на доставка по-рано от съгласуваното, ЛИНДЕ си запазва правото
да върне пратката за сметка на ДОСТАВЧИКА. Ако ЛИНДЕ не върне
предварителна доставка, тя може да складира Стоките до датата на
доставка на риск и за сметка на ДОСТАВЧИКА.
2.9.
Ако по някаква причина, ЛИНДЕ не е в състояние да приеме
доставката на стоката към момента, определен в Договора,
ДОСТАВЧИКЪТ следва, ако това бъде поискано от ЛИНДЕ, да съхранява
Стоките и да ги поддържа в търговско състояние. Ако има предварително
писмено споразумение, ЛИНДЕ ще възстанови на ДОСТАВЧИКА
разумните разноски по съхранението.
2.10.
ДОСТАВЧИКЪТ ще извършва Услугите в уговорените места, на
Датите за доставка в съответствие със спецификациите и добрата
индустриална практика и стандарти. ДОСТАВЧИКЪТ ще документира
изпълнението на Услугите и ще предостави документите на ЛИНДЕ при
поискване или завършване на Услугите, най-късно заедно с фактурата на
ДОСТАВЧИКА. Ако чрез Услугите трябва да се получи доставка или
конкретен резултат, се прилагат съответно разпоредбите на тези Условия,
свързани със Стоки.
2.11.
ДОСТАВЧИКЪТ трябва да гарантира, че служителите,
извършващи Услуги, по-специално, когато се работи в помещенията на
клиент на ЛИНДЕ или на ЛИНДЕ, не се считат като сключили или имащи
право да сключат трудово правоотношение с ЛИНДЕ или клиента на
ЛИНДЕ. В случай на нарушение ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да обезщети
ЛИНДЕ срещу всички свързани разходи, вреди или други загуби.
2.12.
Ако ДОСТАВЧИКЪТ трябва да работи в помещения,
притежавани или експлоатирани от или от името на ЛИНДЕ, тогава
ДОСТАВЧИКЪТ следва да се съобразява с правилата за безопасност на
обекта на ЛИНДЕ и всички процедури за своя сметка. Те включват, но не се
ограничават до, използване на подходящи лични предпазни средства,
посещение на въвеждащо обучение за обекта, както и премахване на
всички отпадъци, остатъци от излишни материали и временни структури, и
оставяне на обекта подреден. ДОСТАВЧИКЪТ носи риска от загуба и
повреда на всички материали, използвани или които ще бъдат използвани
до приключване на Договора.
3.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСК И СОБСТВЕНОСТ

3.1.
Освен ако страните не се споразумеят за друго, рискът от загуба
и повреда преминава към ЛИНДЕ в момента на получаване на Стоките в
Мястото на получаване. Когато е договорена или изисквана Процедура по
прием (както е определено в точка 6.3), датата на окончателно приемане
от ЛИНДЕ ще бъде определяща за прехвърляне на риска.
3.2.
Собствеността на всички или на съответната част от Стоките се
прехвърля на ЛИНДЕ при по-рaннотo от (i) плащане за тези Стоки или част
от тях; и (ii) доставката на Стоките в договореното Място за получаване.
Когато правото на собственост върху всички или част от Стоките е
преминало към ЛИНДЕ, но Стоките остават във владение на
ДОСТАВЧИКА, ДОСТАВЧИКЪТ следва ясно да етикира Стоките, като
собственост на ЛИНДЕ и да ги съхранява отделно от всички останали
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and/or Services is:

Стоки.

4.2.1.

exclusive of value added tax ("VAT") or other sales tax; and

4.

4.2.2.

inclusive of all charges for packaging, packing, shipping, carriage,
insurance and delivery of the Goods, all travel expenses, food and
beverage, accommodation and other costs related to the Services
and all duties, licenses, permits and taxes (other than VAT or other
sales tax) as may be payable for the Goods and/or Services from
time to time.

4.1.
Цената(ите) за Стоки и/или Услуги, трябва да бъде определена
в Договора и остава фиксирана за срока на Договора.
4.2.
Освен ако е посочено друго в Договора, дължимата за Стоки
и/или Услуги цена:
4.2.1.
не включва данък добавена стойност (ДДС) или други данъци
върху продажбите; и
4.2.2.
включва всички такси за опаковки, опаковане, товарене, превоз,
застраховка и доставка на Стоките, всички пътни разходи, храна, напитки,
настаняване и други разходи, свързани с Услугите, както и всички мита,
лицензи, разрешителни и данъци (различни от ДДС или друг данък върху
продажбите), каквито периодично може да бъдат дължими за Стоките
и/или Услугите.
4.3.
Ако в Договора се посочва, че ДДС или друг данък върху
продажбите е дължим по отношение на Стоките или Услугите, ЛИНДЕ ще
плаща този данък само при получаване на валидна ДДС или друга фактура
с данък върху продажбите.
4.4.
Освен ако е предвидено друго в Договора, и при условие, че
ДОСТАВЧИКЪТ изпълнява задълженията си по Договора, ЛИНДЕ заплаща
Стоките и/или Услугите в рамките на пет работни дни след края на месеца,
следващ месеца на получаване на надлежно изготвена и точна фактура от
ДОСТАВЧИКА. ДОСТАВЧИКЪТ не може да издаде фактура, докато
съответните Стоки не са били доставени на ЛИНДЕ или съответните
Услуги не са били извършени. Фактурите трябва винаги да включват
номера на поръчката и да са в съответствие с приложимите закони и
спецификации, поискани от ЛИНДЕ.
4.5.
ЛИНДЕ може да задържи плащането на спорни или
недостатъчно документирани суми, включени в някоя фактура. ЛИНДЕ
може допълнително да прихваща суми, дължими от ДОСТАВЧИКА на
ЛИНДЕ или друг член на Линде Груп, срещу суми, дължими от ЛИНДЕ на
ДОСТАВЧИКА по Договора.
4.6.
Плащането на фактура от ЛИНДЕ не представлява приемане на
Стоките и/или Услугите, обхванати от фактурата и не засяга претенциите,
които ЛИНДЕ може да има срещу ДОСТАВЧИКА във връзка с Договора.

4.3.

If the Contract states that VAT or other sales tax is payable with respect to any
Goods or Services, LINDE is only required to pay such tax upon receipt of a
valid VAT or other sales tax invoice.

4.4.

Unless otherwise specified in the Contract, and subject to the SUPPLIER
complying with its obligations under the Contract, LINDE shall pay for the
Goods and/or the Services within five working days after the end of the
month following the month of receipt of the SUPPLIER’s duly prepared and
accurate invoice. The SUPPLIER may not issue the invoice until the relevant
Goods have been delivered to LINDE or the relevant Services have been
completed. Invoices must always include the official order number and
comply with all applicable laws and any specifications requested by LINDE.

4.5.

LINDE may withhold payment of any disputed or insufficiently documented
amounts included in any invoice. LINDE may further set-off any sum due from
the SUPPLIER to LINDE or any other member of The Linde Group, against any
amount due from LINDE to the SUPPLIER under the Contract, or to recover such
sums as a debt.

4.6.

Payment of an invoice by LINDE does not constitute acceptance of the Goods
and/or Services covered by the invoice and is without prejudice to any and all
claims LINDE may have against the SUPPLIER in connection with the Contract.

5.

QUALITY REQUIREMENTS

5.1.

The SUPPLIER shall provide Goods of the highest quality and in accordance
with the SUPPLIER's Warranties as defined in section 7.3. The SUPPLIER shall
comply with the applicable statutory provisions and good industry practice
and standard and shall develop, manufacture and test the Goods to be
delivered so that they are in accordance therewith and with the Contract.

5.2.

If the SUPPLIER becomes aware that the Goods or Services do not comply with
quality requirements and the SUPPLIER's Warranties as defined in section 7.3
and/or if the SUPPLIER has legitimate doubts regarding the Goods’ or
Services’ compliance with such requirements, then the SUPPLIER shall
promptly notify LINDE in writing and shall advise LINDE on any further steps to
be taken. The same applies if the SUPPLIER becomes aware of property rights
of third parties which conflict with the unrestricted use of the Goods or
Services by LINDE. Receipt and handling of such information by LINDE is
without prejudice to any and all claims LINDE may have against the SUPPLIER
resulting from such non-compliance.

5.3.

LINDE may inspect the Goods or Services at any time prior to delivery or
completion of the Goods or Services at the SUPPLIER’s premises or at any
other location. Inspection by LINDE does not relieve the SUPPLIER of its
responsibility or liability for the Goods and Services and does not imply
LINDE’s acceptance of the Goods or Services. LINDE’s right of inspection prior
to delivery is without prejudice to LINDE’s right to reject the Goods after
delivery.

5.4.

LINDE may call for certificates of raw materials and test certificates for
materials and equipment used in the sourcing and manufacture of the Goods.
The SUPPLIER shall provide such certificates to LINDE within five working days
after receipt of such request.

6.

INSPECTION, TESTING

6.1.

The SUPPLIER shall supply all Goods and Services in accordance with the
Contract and the Specifications. LINDE may inspect and test the Goods upon or
after LINDE’s receipt of the Goods. Any obligation of LINDE under the
Applicable Law to inspect the Goods or Services or to notify the SUPPLIER of
any defects within a certain period of time is hereby excluded to the extent
legally possible. If the obligation to inspect cannot be excluded, the following
will apply: (i) LINDE is only required to inspect the Goods for variations in
identity and quantity and obvious transport damage and (ii) LINDE shall notify
the SUPPLIER of any such discrepancies and damages within 14 days after
receipt of the Goods at the Location of Receipt. To fulfil the notification
requirement, LINDE need only provide the SUPPLIER with a brief description of
the discrepancy, damage or defect.

6.2.

Before and within 30 days following delivery or performance, or any longer
period as set forth in section 6.3, and without prejudice to other rights or
remedies LINDE may have under the Contract or any other legal grounds,
LINDE may reject in whole or in part any delivery of Goods or performance of
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5.

ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО

5.1.
ДОСТАВЧИКЪТ ще доставя Стоки с най-високо качество и в
съответствие с гаранциите на ДОСТАВЧИКА, както е определено в раздел
7.3. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да спазва приложимите законови
разпоредби и добра индустриална практика и стандарт и ще разработва,
произвежда и тества Стоките, които ще доставя, така че те да са в
съответствие с тях и с Договора.
5.2.
Ако ДОСТАВЧИКЪТ
узнае, че Стоките или Услугите не
отговарят на изискванията за качество и гаранциите на ДОСТАВЧИКА,
както е определено в раздел 7.3 и/или ако ДОСТАВЧИКЪТ има
основателни съмнения относно съответствието на Стоките или Услугите с
тези изисквания, тогава той трябва своевременно писмено да уведоми
ЛИНДЕ и да съветва ЛИНДЕ за по-нататъшните стъпки, които трябва да
бъдат предприети. Същото важи и ако ДОСТАВЧИКЪТ узнае за права на
собственост на трети лица, които противоречат на неограниченото
ползване на Стоки или Услуги от ЛИНДЕ. Получаването и използването на
тази информация от ЛИНДЕ не засяга претенциите, които ЛИНДЕ може да
има срещу ДОСТАВЧИКА, вследствие на такова несъответствие.
5.3.
ЛИНДЕ може да проверява Стоките или Услугите по всяко
време преди доставката или изпълнението им в помещенията на
ДОСТАВЧИКА или на друго място. Инспекцията от страна на ЛИНДЕ не
освобождава ДОСТАВЧИКА от неговата отговорност или задължения за
Стоките и Услугите, и не означава приемане на Стоките или Услугите от
ЛИНДЕ. Правото на ЛИНДЕ за проверка преди доставката не засяга
правото на ЛИНДЕ за отхвърляне на Стоките след доставката.
5.4.
ЛИНДЕ може да поиска сертификати за суровини и за изпитване
на материали и оборудване, използвани при снабдяването и
производството на Стоките. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя такива
сертификати на ЛИНДЕ в рамките на пет работни дни след получаване на
такова искане.
6.

ИНСПЕКЦИЯ, ТЕСТВАНЕ

6.1.
ДОСТАВЧИКЪТ доставя всички Стоки и Услуги в съответствие с
Договора и Спецификациите. може да провери и изпита Стоките при или
след получаването им. Всяко задължение съгласно приложимото право
ЛИНДЕ да инспектира Стоките или Услугите или да уведоми ДОСТАВЧИКА
за дефекти в рамките на определен срок, се изключва, доколкото е законно
възможно. Ако задължението за проверка не може да бъде изключено, ще
се прилага следното: (i) От ЛИНДЕ се изисква да инспектира Стоките само
за вариации в идентичността и количеството и видими повреди при
транспорт и (ii) ЛИНДЕ уведомява ДОСТАВЧИКА за такива пропуски и
повреди в рамките на 14 дни след получаването на Стоките на мястото на
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Services which are not in full compliance with the Contract. If certain parts of
the Goods or Services do not comply with the Contract, LINDE may reject the
entire delivery or performance unless the SUPPLIER can prove that the
remainder of such delivery or performance is in compliance with the Contract.
6.3.

If, according to the Contract or under the particular circumstances, LINDE is
required to test and approve the Goods or Services as to their compliance with
the Contract, the SUPPLIER shall request that LINDE carry out such test and
acceptance after the Goods or Services are completed ("Acceptance
Procedure"). The SUPPLIER shall make such request in accordance with the
dates stated in the Contract or, if no date is specified, as soon as practicable.
Upon reasonable request by LINDE, the SUPPLIER shall provide suitable
personnel to attend any such tests at its own cost. LINDE may reject the Goods
or Services in whole or in part if they are not proven by the SUPPLIER to be
compliant with the requirements under the Contract and/or any acceptance
criteria agreed. If LINDE does not accept the Goods or Services in whole or in
part, the SUPPLIER shall promptly investigate the non-conformity, correct such
non-conformity and repeat the Acceptance Procedure. After failure of the
second Acceptance Procedure, LINDE may at its discretion choose whether to
repeat the Acceptance Procedure or assert the remedies set forth in section 8.
LINDE will not be deemed to have accepted the Goods or Services solely
because it is using them in whole or in part due to operational necessities.

7.

THE SUPPLIER WARRANTIES AND OBLIGATIONS

7.1.

Without prejudice to any warranties under the Contract or any other legal
grounds , the SUPPLIER warrants that the Goods and any parts or materials
used in the manufacture or performance of any work related to the Goods will:
7.1.1.

be fit for the intended purpose;

7.1.2.

be fit for any special purpose as defined by LINDE to the SUPPLIER;

7.1.3.

conform to the Specifications in all respects and, where applicable,
to any samples or drawings; in particular, the weights, measures,
signs, legends, words, particulars, or descriptions, if any, stamped,
printed, or otherwise attached to the Goods or containers (including
any required country of origin markings) or referring to the Goods
delivered hereunder will be true and correct and comply with all
relevant statutes, regulations and legislations;

7.1.4.

be new and unused, of sound materials and workmanship and free
from any defects (latent or otherwise);

7.1.5.

conform to all applicable international and local laws and regulations
relating to the design, manufacture, sale, packaging, labelling,
safety standards and use of the Goods, which are in force on the
date of delivery;

7.1.6.

be accompanied by all information, warnings, instructions and
documentation relevant for the use, storage, operation,
consumption, transportation and disposal of such Goods; and

7.1.7.

unless agreed otherwise, conform to the representations and
warranties in the SUPPLIER's literature and advertising materials.

7.2.

In addition to any other warranties LINDE may have under the Contract or any
other legal grounds , the SUPPLIER warrants that all Services will be performed
(i) with a degree of high professional skill, sound practices and good judgment
normally exercised by recognized professional firms providing services of a
similar nature, (ii) in full compliance with all applicable laws and (iii) so as to
ensure that the Services completed under the Contract are free from defects
in materials and workmanship and are fit for the intended purpose.

7.3.

Any warranties set forth in this section 7 or existing under the Contract or any
other legal grounds ("SUPPLIER's Warranties") apply for a period of 24
months after acceptance of the Goods at the Location of Receipt, approval by
LINDE according to section 6.3, or completion of the Services (whatever
occurs later) or any longer period stipulated by the Applicable Law or in the
Contract ("Warranty Period").

8.

REMEDIES

8.1.

If the Goods delivered fail to conform with the SUPPLIER's Warranties
("Defective Goods"), then, without prejudice to other rights or remedies
LINDE may have under the Contract or any other legal grounds, LINDE may, at
its option choose one or several of the following remedies:
8.1.1.

refuse to take delivery;

8.1.2.

require the SUPPLIER to repair or replace the Defective Goods at the
SUPPLIER's sole cost within any period reasonably specified by
LINDE, however at the latest within 21 days of receipt of LINDE's
request;

8.1.3.

carry out the repair instead of the SUPPLIER or may have it carried
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получаване. За да изпълни задължението за уведомяване, ЛИНДЕ трябва
само да предостави на ДОСТАВЧИКА кратко описание на
несъответствието, повредата или дефекта.
6.2.
Преди и в рамките на 30 дни след доставка или изпълнение, или
който и да е по-дълъг период, както е посочено в точка 6.3, и без да се
засягат други права или средства за правна защита, каквито ЛИНДЕ може
да има по Договора или на други правни основания, ЛИНДЕ може да
отхвърли изцяло или частично всяка доставка на Стоки или предоставяне
на Услуги, които не са в пълно съответствие с Договора. Ако някои части от
Стоките или Услугите не отговарят на изискванията на Договора, ЛИНДЕ
може да отхвърли цялата доставка или изпълнение, освен ако
ДОСТАВЧИКЪТ не докаже, че останалата част от доставката или
изпълнението е в съответствие с Договора.
6.3.
Ако съгласно Договора или при конкретните обстоятелства от
ЛИНДЕ се изисква да тества и одобрява Стоки или Услуги за тяхното
съответствие с Договора, ДОСТАВЧИКЪТ следва да поиска ЛИНДЕ да
извършва такива тестове и приемане след като Стоките или Услугите са
извършени ("Процедура по прием"). ДОСТАВЧИКЪТ трябва да направи
такова искане в съответствие с датите, посочени в Договора, или, ако не е
посочена конкретна дата, веднага щом е възможно. След обосновано
искане от ЛИНДЕ, ДОСТАВЧИКЪТ за своя сметка предоставя подходящ
персонал, който да присъства на такива тестове. ЛИНДЕ може да отхвърли
Стоки или Услуги, изцяло или частично, ако те не са доказани от
ДОСТАВЧИКА като съответстващи с изискванията по Договора и/или
договорените критерии за приемане. Ако ЛИНДЕ не приеме Стоките или
Услугите, изцяло или частично, ДОСТАВЧИКЪТ незабавно разследва
несъответствието, коригира такова
несъответствие и повторя
Процедурата за приемане. При неуспех на втората процедура за
приемане, ЛИНДЕ може по своя преценка да избере дали да се повтори
Процедурата за приемане или да се възползва от правните средства за
защита, предвидени в раздел 8. И няма да се счита, че ЛИНДЕ приема
Стоките или Услугите, само защото ги използва изцяло или отчасти поради
оперативни нужди.
7.

ГАРАНЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

7.1.
Без да се засягат никакви гаранции по Договора или на други
правни основания, ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че Стоките и всякакви части
или материали, използвани при производството или изпълнението на
всяка работа, свързана със Стоките ще:
7.1.1.
са годни за определената цел;
7.1.2.
са годни за всяка специална цел, както е дефинирана от ЛИНДЕ
към ДОСТАВЧИКА;
7.1.3.
съответстват на спецификациите във всички отношения, и
когато е приложимо на всякакви мостри или чертежи; в частност по
отношение на тегло, мерки, знаци, легенди, текстове, данни, или описания,
ако има такива, щамповани, отпечатани , или по друг начин, приложени към
Стоките или контейнерите (включително всички необходими маркировки
за страна на произход), или отнасящи се до Стоките, доставени по
настоящите условия, и отговарят на всички законови разпоредби;
7.1.4.
са нови и неизползвани, от здрави материали и изработка и без
дефекти (латентни или други);
7.1.5.
отговарят на всички приложими международни и местни закони
и разпоредби, отнасящи се до проектирането, производството,
продажбата, опаковането, етикетирането, стандартите за безопасност и
използването на Стоките, които са в сила към датата на доставката;
7.1.6.
се придружават от цялата информация, предупреждения,
инструкции и документация, свързана с използване, съхранение,
експлоатация, потребление, транспортиране и обезвреждането на такива
Стоки; и
7.1.7.
освен ако е уговорено друго, съответстват на декларациите и
гаранциите в публикациите и рекламните материали на ДОСТАВЧИКА.
7.2.
В допълнение към всички гаранции, които ЛИНДЕ може да има
по Договора или на други правни основания, ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че
всички Услуги ще бъдат изпълнени (i) с висока степен на професионално
умение, добрите практики и преценки, обикновено упражнявани от
професионално признати фирми, предоставящи Услуги от подобно
естество, (ii) в пълно съответствие с всички приложими закони и (iii) така,
че да се гарантира, че извършените по Договора Услуги са без дефекти в
материалите и изработката и са годни за целта.
7.3.
Всички гаранции, посочени в този раздел 7 или съществуващи
по Договора или на други правни основания ("Гаранции на доставчика")
се прилагат за срок от 24 месеца след: приемане на Стоките на Мястото на
получаване, одобрение от ЛИНДЕ съгласно раздел 6.3, или изпълнение на
Услугите (което се случи по-късно), или всякакъв по-дълъг срок, определен
от Приложимото законодателство или в Договора ("Гаранционен срок").
8.

ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

8.1.
Ако доставените Стоки не са в съответствие с гаранциите на
ДОСТАВЧИКА ("Дефектни Стоки"), тогава, без да се засягат други права
или правни средства за защита, които ЛИНДЕ може да има по Договора
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out by a third party at the SUPPLIER's sole cost;

8.2.

8.1.4.

require the SUPPLIER to reimburse LINDE for all costs, expenses,
damages and other losses associated with the repair or
replacement, including, without limitation, costs for investigation
and analysis of the defect, for installation/de-installation, for the
use of its own or external personnel, costs for parts, attorneys’ fees
or other legal cost, accommodation, travel or transportation costs;

8.1.5.

claim compensation from the SUPPLIER for all costs, expenses,
damages and other losses incurred by LINDE due to the Defective
Goods.

If the SUPPLIER fails to remedy its breach of the SUPPLIER's Warranties with
respect to the Defective Goods within the period according to section 8.1.2, or
if the SUPPLIER is not able to or rejects the repair or replacement of the
Defective Goods, then, without prejudice to other rights or remedies LINDE
may have under the Contract or any other legal grounds and in addition to the
remedies set forth in section 8.1, LINDE may, at its option:
8.2.1.

rescind the Contract and request a refund of the purchase price, if
already paid, in which case LINDE shall return the Defective Goods to
the SUPPLIER at the SUPPLIER's sole cost and expense; or

8.2.2.

claim a reduction or refund (as the case may be) of the purchase
price in the amount of the reduced value of the Defective Goods; or

8.2.3.

return the Defective Goods to the SUPPLIER at the SUPPLIER's risk
and expense and obtain identical or similar goods from an
alternative supplier and claim reimbursement from the SUPPLIER for
any additional costs and expenses reasonably incurred by LINDE;

and
8.2.4.

8.3.

claim compensation from the SUPPLIER for all costs, expenses,
damages and other losses incurred by LINDE due to the Defective
Products.

If the Services performed fail to conform with the SUPPLIER's Warranties
("Defective Services"), then, without prejudice to other rights or remedies
LINDE may have under the Contract or any other legal grounds , LINDE may, at
its option choose one or several of the following remedies:
8.3.1.

require the SUPPLIER to re-perform the Services free of charge and
as soon as is reasonably practicable;

8.3.2.

require the SUPPLIER to reduce pro-rata the compensation allocable
to the Defective Services;

8.3.3.

obtain the Services from a third party and require the SUPPLIER to
reimburse for all reasonable costs and expenses thereby incurred;

8.3.4.

terminate the Contract and refuse to accept any further performance
of Services under the Contract;

8.3.5.

claim compensation from the SUPPLIER for all costs, expenses,
damages and other losses incurred by LINDE due to the Defective
Services.

9.

INDEMNIFICATION

9.1.

If a claim is made against LINDE based on a violation of public safety or
product liability regulations in connection with the delivery of the Goods or
performance of the Services by the SUPPLIER, then, to the greatest extent
permitted by the Applicable Law, the SUPPLIER shall, without prejudice to
other rights or remedies LINDE may have under the Contract or any other legal
grounds, indemnify LINDE and its employees, officers, agents, customers and
successors and assignees ("Indemnified Parties") against any liability, loss,
expense, costs (including attorneys’ fees or other legal costs, costs for recalls
and costs for its own employees), damage or injury resulting from such
violation, unless the SUPPLIER proves that the SUPPLIER has not caused the
violation.

9.2.

Without prejudice to other rights or remedies LINDE may have under the
Contract or any other legal grounds and to the greatest extent permitted by
the Applicable Law, the SUPPLIER shall indemnify LINDE and the Indemnified
Parties against any liability, loss, expense, costs (including attorneys’ fees or
other legal costs, costs for recalls and costs for its own employees), damage
or injury in consequence of (i) any Defective Goods and/or Defective Services
or (ii) any breach by the SUPPLIER or its suppliers or subcontractors of the
Contract (including any late delivery of Goods or performance of the Services),
or (iii) any negligence, wilful default or wrongful act or omission of the
SUPPLIER or its suppliers or subcontractors.

10.

INSURANCE

10.1.

The SUPPLIER shall arrange and maintain, at its own cost, all insurance
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или на други правни основания, ЛИНДЕ има право по свое усмотрение да
избере една или няколко от следните корективни мерки:
8.1.1.
да откаже да приеме доставката;
8.1.2.
да изиска ДОСТАВЧИКЪТ да ремонтира или замени
дефектните Стоки за негова сметка в рамките на разумно определен от
ЛИНДЕ срок, но не по-късно от 21 дни от получаване на искането на
ЛИНДЕ;
8.1.3.
да извърши ремонта вместо ДОСТАВЧИКА или да го възложи
на трето лице, за сметка на ДОСТАВЧИКА;
8.1.4.
да изиска ДОСТАВЧИКЪТ да възстанови на ЛИНДЕ всички
разходи, разноски, щети и други загуби, свързани с ремонта или
подмяната, включително, без ограничение, разходи за проучване и анализ
на дефекта, за монтаж/демонтаж, за използване на собствен или външен
персонал, разходи за части, адвокатски хонорари или други правни
разходи, настаняване, пътуване или транспортни разходи;
8.1.5.
да предяви иск за обезщетение от ДОСТАВЧИКА за всички
разходи, разноски, щети и други загуби, понесени от ЛИНДЕ поради
Дефектни Стоки.
8.2.
Ако ДОСТАВЧИКЪТ не поправи нарушението на Гаранциите си
по отношение на Дефектните Стоки в рамките на срока по раздел 8.1.2, или
ако ДОСТАВЧИКЪТ не е в състояние или откаже поправка или подмяна на
дефектни Стоки, тогава, без да се засягат други права или обезщетения,
които ЛИНДЕ може да има по Договора или на други правни основания, и в
допълнение към средствата за правна защита, посочени в раздел 8.1,
ЛИНДЕ може, по свое усмотрение:
8.2.1.
да развали Договора и да иска възстановяване на покупната
цена, ако вече е платена, като в този случай ЛИНДЕ ще върне Дефектните
Стоки на ДОСТАВЧИКА за сметка на ДОСТАВЧИКА; или
8.2.2.
да иска намаляване или възстановяване (в зависимост от
случая) на покупната цена в размер на намалената стойност на
Дефектните Стоки; или
8.2.3.
да върне Дефектните Стоки на ДОСТАВЧИКА, на риск и за
сметка на ДОСТАВЧИКА и да получи идентични или сходни Стоки от
алтернативен доставчик и да претендира за възстановяване от
ДОСТАВЧИКА на всички допълнителни разходи и разноски, разумно
направени от ЛИНДЕ; и
8.2.4.
да предяви иск за обезщетение от ДОСТАВЧИКА за всички
разходи, разноски, щети и други загуби, понесени от ЛИНДЕ поради
Дефектни Стоки.
8.3.
Ако доставените Услуги не са в съответствие с гаранциите на
ДОСТАВЧИКА ("Дефектни Услуги"), тогава, без да се засягат други права
или правни средства за защита, които ЛИНДЕ може да има по Договора
или на други правни основания, ЛИНДЕ може по свое усмотрение да
избере една или няколко от следните корективни мерки:
8.3.1.
да изисква ДОСТАВЧИКЪТ отново да извърши Услугите
безвъзмездно и веднага щом това е възможно;
8.3.2.
да изисква ДОСТАВЧИКЪТ да намали пропорционално
възнаграждението, дължимо за Дефектните Услуги;
8.3.3.
да получи Услугите от трето лице и да иска ДОСТАВЧИКЪТ да
обезщети ЛИНДЕ за всички направени за това разумни разходи и разноски,
;
8.3.4.
да прекрати Договора и да откаже да приеме всяко понататъшно изпълнение на Услугите по договора;
8.3.5.
да предяви иск за обезщетение от ДОСТАВЧИКА за всички
разходи, разноски, щети и други загуби, понесени от ЛИНДЕ поради
Дефектни Услуги.
9.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

9.1.
Ако срещу ЛИНДЕ бъде предявен иск за нарушаване
разпоредбите за обществената безопасност или продуктовата отговорност
във връзка с доставката на Стоки или изпълнението на Услуги от
ДОСТАВЧИКА, тогава, в най-голямата степен, позволена от приложимото
право и без да се засягат други права или обезщетения, които ЛИНДЕ може
да има по Договора или на други правни основания, ДОСТАВЧИКЪТ ще
обезщети ЛИНДЕ и неговите служители, агенти, клиенти и наследници и
правоприемници ("Заинтересовани страни") срещу всякаква отговорност,
загуба, разноски, разходи (включително адвокатски хонорари или други
юридически разходи, разноски за оттегляне на Стоки и разходи за
собствените си служители), щети или наранявания, произтичащи от такова
нарушение, освен ако ДОСТАВЧИКЪТ докаже, че той не е причинил
нарушението.
9.2.
Без да се засягат други права или правни средства за защита,
които ЛИНДЕ може да има по Договора или на други правни основания, и в
най-голямата степен, позволена от приложимото право, ДОСТАВЧИКЪТ
ще обезщети ЛИНДЕ и Заинтересованите страни срещу всякаква
отговорност, загуба, разноски, разходи (включително адвокатски хонорари
или други юридически разходи, разходи за оттегляне на продукти и
разходи за собствените си служители), щети или наранявания в резултат
на (i) дефектни Стоки и / или дефектни Услуги или (ii) нарушение от
ДОСТАВЧИКА или неговите доставчици или подизпълнители на Договора
(включително забавяне на доставката на Стоки или предоставяне на
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customary and on terms common in the industry and satisfactory to LINDE, in
particular a professional, public and product liability insurance. The SUPPLIER
shall produce evidence of such insurance to LINDE upon request. For the
avoidance of doubt, the insurance coverage shall not limit in any way the
SUPPLIER's responsibility and liability for its Goods delivered and Services
performed to LINDE.
11.

INTELLECTUAL PROPERTY, CONFIDENTIALITY

11.1.

Any know-how, confidential information, intellectual property rights,
including, without limitation, patents, trademarks, service marks, design
rights (whether registered or unregistered), copyrights (including any future
copyrights) and any application for any of the foregoing, developed by the
SUPPLIER, or on behalf of the SUPPLIER, in connection with (i) a specifically
agreed development, (ii) a LINDE-specific modification of a product or (iii) a
part or the design of a tool ("New IP Rights") shall become the property of
LINDE and is covered by the payment of the price for the Goods and/or
Services. The SUPPLIER shall take all actions reasonably necessary to secure
the assignment of such rights to LINDE. Notwithstanding its obligation to
assign ownership, the SUPPLIER hereby grants to LINDE in advance an
unconditional, irrevocable, transferable, exclusive and worldwide license in
any New IP Rights, either in their original or in any modified form, free of
charge. The SUPPLIER shall not use any New IP Rights other than for the
purposes of the Contract.

11.2.

The SUPPLIER shall keep confidential all information and documents that
LINDE makes available to it, or that it otherwise acquires relating to LINDE’s
business, or that it creates or produces, or has created or produced,
specifically in connection with the performance of the Contract for LINDE. The
SUPPLIER shall not use or cause to be used such information or documents
other than for the purposes of the Contract. Such obligation will continue in
force notwithstanding termination or completion of the Contract, however
caused, although such provisions do not apply to any information or document
in the public domain or coming into the public domain other than through the
SUPPLIER's violation of its obligations and to such information disclosed to the
SUPPLIER’s subcontractors to the extent necessary for performance of the
Contract.

11.3.

The SUPPLIER shall use objects, documents and auxiliary resources of all types
that LINDE provides to it to carry out the Services or manufacture the Goods,
exclusively to perform the Services or manufacture the Goods and shall return
such items to LINDE without delay after performance of the Services or
manufacturing of the Goods or the termination or expiry of the Contract.

11.4.

The SUPPLIER warrants that the sale, possession, resale or use of the Goods
and/or the performance of the Services to be supplied do not infringe any
third party intellectual property rights or third party know-how. LINDE shall
have the remedies as set forth in section 8. In addition to these remedies, the
SUPPLIER shall, to the greatest extent permitted by the Applicable Law,
indemnify LINDE and the Indemnified Parties against all payments or loss of
royalties or licence fees, and against all costs, losses and expenses suffered
by them or for which they may be liable in respect of any breach of this
warranty, including attorneys’ fees or other legal cost. The SUPPLIER will give
LINDE and the Indemnified Parties all assistance that is reasonably required in
defending any such infringement claim. If it comes to LINDE’s knowledge that
a claim may arise under this warranty, then LINDE may terminate the Contract
immediately and without any liability towards the SUPPLIER.

11.5.

The SUPPLIER shall not make any reference to LINDE in its advertising,
literature or correspondence without LINDE’s prior written consent. Nothing in
the Contract will entitle the SUPPLIER to use any name, trademark or logo of
LINDE.

12.

SPARE PARTS

12.1.

The SUPPLIER shall, for a period of at least seven years after discontinuation of
production of the Goods, have available compatible spare parts substantially
equivalent in terms of function and quality to the parts contained in the
Goods, or shall provide equivalent solutions on commercially reasonable
conditions for LINDE.

13.

TOOLS

13.1.

Any material, software, equipment or tools (i) provided by LINDE to the
SUPPLIER, (ii) purchased by LINDE under this Contract or (iii) purchased or
used by the SUPPLIER in connection with this Contract and paid by LINDE
("Tools") shall remain the property of LINDE and may only be used for the sole
purpose of performing the SUPPLIER’s obligations under this Contract. The
ownership of all Tools is transferred to LINDE by the SUPPLIER on the date of
the acquisition of the Tool by the SUPPLIER, or in the case of Tools
manufactured by the SUPPLIER, on the date of the completion of the
manufacturing by the SUPPLIER. No further action by any party is required to
make such transfer effective. The SUPPLIER shall mark such Tools directly after
they are provided to it or directly after the acquisition by the SUPPLIER or the
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Услуги), или (iii) небрежност, умишлено неизпълнение или неправилно
действие или бездействие на ДОСТАВЧИКА или неговите доставчици или
подизпълнители.
10.

ЗАСТРАХОВАНЕ

ДОСТАВЧИКЪТ ще сключи и поддържа за своя сметка всички обичайни
застраховки и при условия, обичайни за индустрията и задоволителни за
ЛИНДЕ, по-специално застраховка за професионална, обществена
отговорност и отговорност за продукта. ДОСТАВЧИКЪТ трябва да
представи доказателства за такава застраховка на ЛИНДЕ при поискване.
За избягване на съмнения, застрахователното покритие няма по никакъв
начин да ограничава отговорността и задълженията на ДОСТАВЧИКА за
неговите Стоки и Услуги, доставени /предоставени на ЛИНДЕ.
11.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1.
Всяко ноу-хау, поверителна информация, права на
интелектуална собственост, включително без ограничение, патенти,
търговски марки, марки за Услуги, права върху дизайн (независимо дали са
регистрирани или нерегистрирани), авторски права (включително всякакви
бъдещи авторски права) и всяко заявление за някое от гореизброените,
разработени от ДОСТАВЧИКА или от името на ДОСТАВЧИКА във връзка
със (i) специфично договорена разработка, (ii) специфична за ЛИНДЕ
модификация на продукт или (iii) част или дизайн на инструмент ("Нови
права на ИС"), ще станат собственост на ЛИНДЕ и се покриват от
плащането на цената за Стоките и/или Услугите. ДОСТАВЧИКЪТ ще
предприеме всички разумни и необходими действия за осигуряване
предоставянето на такива права на ЛИНДЕ. Независимо от задължението
си да прехвърли собствеността, ДОСТАВЧИКЪТ с настоящото дава на
ЛИНДЕ
предварително,
безусловен,
неотменим,
прехвърляем,
ексклузивен и важащ за целия свят безвъзмезден лиценз за всички Нови
права на ИС, или в тяхната оригинална или всякаква модифицирана
форма. ДОСТАВЧИКЪТ няма да използва Новите права на ИС за друго,
освен за целите на Договора.
11.2.
ДОСТАВЧИКЪТ ще пази поверителна цялата информация и
документи, които ЛИНДЕ му предоставя или той придобие по друг начин,
свързани с бизнеса на ЛИНДЕ, или които ДОСТАВЧИКЪТ създава или
произвежда или е създал или произвел специално във връзка с
изпълнението на Договора за ЛИНДЕ. ДОСТАВЧИКЪТ няма да използва
или да даде повод да бъде използвана такава информация или документи,
за цели различни от тези на Договора. Това задължение ще продължи да
действа и след прекратяване или завършване на договора, независимо от
причините, въпреки че тези разпоредби не се прилагат за информация или
документи, които са обществено достояние или навлязат в публичното
пространство по начин, различен от нарушаване на задълженията на
ДОСТАВЧИКА, и за такава информация оповестена на подизпълнители на
ДОСТАВЧИКА до степента, необходима за изпълнението на Договора.
11.3.
ДОСТАВЧИКЪТ ще използва всички предмети, документи и
помощни средства, които ЛИНДЕ му предоставя за извършване на
Услугите или произвеждане на Стоките, изключително за извършване на
Услугите или производството на Стоките и ще върне тези елементи на
ЛИНДЕ незабавно след предоставяне на Услугите или производство на
Стоките, или прекратяване или изтичане на срока на Договора.
11.4.
ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че продажбата, притежаването,
препродажба или употребата на Стоките и / или изпълнението на
Услугите, които се предоставят, не нарушават правата върху
интелектуалната собственост или ноу-хау на трети страни. ЛИНДЕ ще има
правните средства за защита, както е посочено в раздел 8. В допълнение
към тези средства за правна защита, в най-голямата степен, позволена от
приложимото право, ДОСТАВЧИКЪТ ще обезщети ЛИНДЕ и
Заинтересованите страни срещу всички плащания за авторски права или
лицензионни такси, както и срещу всякакви разходи, загуби и разноски,
понесени от тях или за които те може да носят отговорност по отношение
на всяко нарушение на тази гаранция, включително адвокатски хонорари
или други правни разходи. ДОСТАВЧИКЪТ ще предостави на ЛИНДЕ и
Заинтересованите страни цялата помощ, която е основателно поискана за
защитата срещу всяко подобно твърдение за нарушение. Ако ЛИНДЕ
узнае, че може да бъде предявен иск по тази гаранция, тогава ЛИНДЕ може
да прекрати Договора незабавно и без никаква отговорност към
ДОСТАВЧИКА.
11.5.
ДОСТАВЧИКЪТ няма право да прави никакво позоваване на
ЛИНДЕ в своята реклама, литература или кореспонденция, без
предварително писмено съгласие на ЛИНДЕ. Нищо в Договора не дава
право на ДОСТАВЧИКА да използва наименованието, търговската марка
или логото на ЛИНДЕ.
12.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

ДОСТАВЧИКЪТ трябва, за период от най-малко седем години след
спиране на производството на Стоките, да има налични съвместими
резервни части по същество еквивалентни по отношение на функции и
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completion as being LINDE's property. Upon request the SUPPLIER shall prove
such marking through photos or otherwise. The SUPPLIER shall use the Tools
exclusively for the provision of Services to LINDE or for the manufacturing of
the Goods ordered by LINDE. THE SUPPLIER, at its own expense, shall insure
the Tools belonging to LINDE at the replacement value on appropriate terms.
The SUPPLIER shall carry out timely inspection, servicing, maintenance and
repair work at its own expense. Upon request of LINDE, the SUPPLIER shall
hand over the Tools to LINDE.

14.

SUBCONTRACTORS

14.1.

The SUPPLIER shall not engage subcontractors without LINDE's prior written
consent. The SUPPLIER shall require its subcontractors to comply with all
obligations under this Contract, including secrecy. Notwithstanding any
consent given by LINDE, the SUPPLIER shall remain liable to LINDE for any acts
or omissions of its subcontractors as if they were its own. No sub-contract
shall relieve the SUPPLIER from the obligation to provide the Goods or perform
the Services, or from any liability under the Contract.

15.

THE SUPPLIER CODE OF CONDUCT

15.1.

The SUPPLIER acknowledges that LINDE has a ‘Code of Conduct for the
SUPPLIERs of the Linde Group' (the "SUPPLIER Code of Conduct"). Copies of it
may be viewed at http://www.linde.com/SUPPLIER-coc and will be made
available by LINDE upon request. The SUPPLIER shall comply with the
requirements of the SUPPLIER Code of Conduct and maintain a consistently
high standard of integrity in all its business relationships with LINDE as well as
foster the highest possible standards of professional competence in all its
activities. To this end, in supplying Goods to LINDE and/or in performing any
Services, the SUPPLIER shall not take any action that violates the SUPPLIER
Code of Conduct. Further, the SUPPLIER acknowledges that no employee of
LINDE is authorised to propose to the SUPPLIER or approve conduct which is
inconsistent with the SUPPLIER Code of Conduct.

15.2.

The SUPPLIER shall demonstrate compliance with the requirements of the
SUPPLIER Code of Conduct at the request and to the satisfaction of LINDE, e.g.
by providing data or conducting self-assessments.

15.3.

If LINDE has reason to believe that the SUPPLIER may be in material breach of
the requirements laid out in the SUPPLIER Code of Conduct, LINDE or a third
party appointed by LINDE may conduct inspections at the SUPPLIER’s premises
in order to verify the SUPPLIER’s compliance with the requirements of the
SUPPLIER Code of Conduct. LINDE shall use reasonable efforts to ensure that
all inspections will be conducted in accordance with any applicable data
protection law and shall neither unreasonably interfere with the SUPPLIER’s
business activities nor violate any of the SUPPLIER’s confidentiality
agreements with third parties. The SUPPLIER shall reasonably cooperate with
any inspections conducted. Each party shall bear its own expenses in
connection with such inspection.

15.4.

Without prejudice to other rights or remedies LINDE may have under the
Contract or any other legal grounds, LINDE may terminate the Contract and
any purchase order issued hereunder without any liability whatsoever, if the
SUPPLIER is in material breach of the SUPPLIER Code of Conduct or fails to
remedy any breach after written notification of the breach by LINDE.

15.5.

Material breaches include, but are not limited to, incidents of forced or child
labour, corruption and bribery, and failure to comply with the SUPPLIER Code
of Conduct’s environmental protection requirements.

15.6.

Any reference to the SUPPLIER Code of Conduct shall (except where the
context otherwise requires) be construed as referring to such SUPPLIER Code
of Conduct as amended and in force from time to time.

16.

COMPENSATION IN THE CASE OF THE SUPPLIER’S VIOLATION OF COMPETITION
LAW

16.1.

Without prejudice to other rights or remedies LINDE may have under the
Contract or any other legal grounds, if the SUPPLIER has made an agreement
constituting an illegal restriction of competition in connection with the
Contract’s conclusion, the SUPPLIER shall pay to LINDE 15% of the price of all
related deliveries or services. Further claims by LINDE for compensation of
damages exceeding this lump sum compensation remain unaffected.
However, the SUPPLIER may pay only the actual damages caused by its illegal
restriction of competition if it proves that these are lower than the lump sum
compensation set forth in this section. This provision also applies if the
Contract expires, is terminated or has already been fulfilled.

17.

OBLIGATION TO INFORM

17.1. If any of the following events occur with respect to the SUPPLIER, the
SUPPLIER shall promptly inform LINDE of the details regarding such event and
shall further promptly answer in good faith any questions of LINDE regarding
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качество на частите, съдържащи се в Стоките или ще предоставя
еквивалентни решения при разумни търговски условия за ЛИНДЕ.
13.

ИНСТРУМЕНТИ

Всеки материал, софтуер, оборудване или инструменти, (i) предоставени
от ЛИНДЕ на ДОСТАВЧИКА, (ii) закупени от ЛИНДЕ по този Договор или (iii)
закупени или използвани от ДОСТАВЧИКА във връзка с този Договор и
заплатени от ЛИНДЕ ("Инструменти"), ще останат собственост на ЛИНДЕ
и ще може да се използват само с единствена цел изпълнение на
задълженията на ДОСТАВЧИКА по този Договор. Собствеността на всички
инструменти се прехвърля на ЛИНДЕ от ДОСТАВЧИКА на датата на
придобиването им от ДОСТАВЧИКА, или ако инструментите са
произведени от ДОСТАВЧИКА, от датата на приключване на
производството от ДОСТАВЧИКА. Не се изискват допълнителни действия
от страните за да се направи такова прехвърляне ефективно.
ДОСТАВЧИКЪТ ще обозначи тези инструменти като собственост на
ЛИНДЕ веднага след като те са му предоставени или непосредствено след
придобиването или след завършването им от ДОСТАВЧИКА. При
поискване ДОСТАВЧИКЪТ трябва да докаже такава маркировка чрез
снимки или по друг начин. ДОСТАВЧИКЪТ ще използва Инструментите
изключително за предоставянето на Услуги за ЛИНДЕ или за
производството на Стоки, поръчани от ЛИНДЕ. ДОСТАВЧИКЪТ за своя
сметка ще застрахова Инструментите, принадлежащи на ЛИНДЕ за
възстановима стойност при подходящи условия. ДОСТАВЧИКЪТ ще
извършва своевременна проверка, сервизно обслужване, поддръжка и
ремонт за своя сметка. При поискване ДОСТАВЧИКЪТ следва да предаде
Инструментите на ЛИНДЕ.
14.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

ДОСТАВЧИКЪТ няма да ангажира подизпълнители без предварителното
писмено съгласие на ЛИНДЕ. ДОСТАВЧИКЪТ трябва да поиска от своите
подизпълнители да спазват всички задължения по този договор,
включително поверителността. Независимо от даденото от ЛИНДЕ
съгласие, ДОСТАВЧИКЪТ продължава да носи отговорност пред ЛИНДЕ
за действията или бездействията на неговите подизпълнители, като за
свои. Никой договор за подизпълнение не освобождава ДОСТАВЧИКА от
задължението да предоставя Стоките или да извърши Услугите или от
отговорността по Договора.
15.

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДОСТАВЧИКА

15.1.
ДОСТАВЧИКЪТ приема, че ЛИНДЕ има "Кодекс за поведение
на доставчиците на Линде Груп" ( "Кодекс за поведение на доставчика"),
който може да се види на http://www.linde.com/supplier-coc и ще бъде
предоставен от ЛИНДЕ при поискване. ДОСТАВЧИКЪТ ще спазва
изискванията на Кодекса за поведение на доставчика, ще поддържа
постоянно високо ниво на почтеност във всички свои бизнес отношения с
ЛИНДЕ и ще насърчава най-високите възможни стандарти за
професионална компетентност във всички свои действия. За тази цел, при
доставка на Стоките на ЛИНДЕ и / или при извършване на Услуги,
ДОСТАВЧИКЪТ няма да предприема никакви действия, които нарушават
Кодекса за поведение на доставчика. Освен това ДОСТАВЧИКЪТ приема,
че никой служител на ЛИНДЕ няма право да предложи на ДОСТАВЧИКА
или да одобрява поведение, което е в противоречие с Кодекса за
поведение на доставчика.
15.2.
ДОСТАВЧИКЪТ трябва да докаже съответствие с изискванията
на Кодекса за поведение на доставчика по искане и според изискванията
на ЛИНДЕ, например чрез предоставяне на данни или извършване на
самооценки.
15.3.
Ако ЛИНДЕ има основание да счита, че ДОСТАВЧИКЪТ е в
съществено нарушение на изискванията, посочени в Кодекса за поведение
на доставчика, ЛИНДЕ или трето лице, назначено от ЛИНДЕ може да
провежда проверки в помещенията на ДОСТАВЧИКА, за да се провери
съответствието на ДОСТАВЧИКА с изискванията на Кодекса за поведение
на доставчика. ЛИНДЕ ще използва разумни усилия, за да гарантира, че
всички проверки ще се извършват в съответствие с приложимите закони за
защита на данните и няма неоснователно да пречат на бизнес дейностите
на ДОСТАВЧИКА, нито ще нарушават някое от споразуменията за
поверителност на ДОСТАВЧИКА с трети страни. ДОСТАВЧИКЪТ трябва
разумно да сътрудничи на всички провеждани инспекции. Всяка страна
понася направените от нея разноски във връзка с такава проверка.
15.4.
Без да се засягат други права или правни средства за защита,
които ЛИНДЕ може да има по Договора или на други правни основания,
ЛИНДЕ може да прекрати Договора и всяка поръчка за покупка по него, без
да носи никаква отговорност, ако ДОСТАВЧИКЪТ е в съществено
нарушение на Кодекса за поведение на доставчика или не коригира всяко
нарушение след писмено уведомление за нарушението от ЛИНДЕ.
15.5.
Съществени нарушения включват, но не се ограничават до
случаи с принудителен или детски труд, корупция и подкупи, и неспазване
на изискванията за опазване на околната среда от Кодекса за поведение
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such circumstances: (i) a change in the legal form of the SUPPLIER; (ii) a
disposition of all or substantially all of the assets of the SUPPLIER; (iii) any
entity or person(s) becomes the direct or indirect owner of voting securities
representing more than 50% of the outstanding voting interests in the
SUPPLIER; (iv) the merger of the SUPPLIER with another entity; (v) any change
in the senior management of the SUPPLIER; or (vi) any other event resulting in
a change of control of the SUPPLIER, meaning a change of the entity or
person(s) having the ability to direct the management and/or strategy of the
SUPPLIER.
18.

TERMINATION

18.1.

LINDE may at any time and for any reason terminate the Contract in whole or
in part by giving the SUPPLIER written notice whereupon all work on the
Contract shall be discontinued and LINDE shall pay to the SUPPLIER a fair and
reasonable compensation for work-in-progress at the time of termination but
such compensation shall not include loss of anticipated profits or any
consequential loss and never be higher than the price of the Goods or
Services under that terminated Contract. LINDE may request that any Goods
and Services or results of Services to which the payment of compensation by
LINDE pertains shall be delivered to LINDE in their current state.

18.2.

LINDE may terminate the Contract, without liability to the SUPPLIER and while
preserving to itself any accrued rights or remedies, by giving written notice to
the SUPPLIER with effect from the date specified in the termination notice, if:
18.2.1. The SUPPLIER commits a material breach of any provision of the
Contract and (in the case of a breach capable of remedy) fails to
remedy that breach within 21 days of being notified of such breach
by LINDE (the SUPPLIER acknowledges that a series of minor
breaches may together constitute a material breach); or
18.2.2. The SUPPLIER files a petition in bankruptcy or has such a petition
filed against it or is subject to an insolvency proceeding or a
proceeding giving protection against creditors, or if an order is
issued appointing a receiver or trustee or a levy or attachment is
made against a substantial portion of its assets, or if any assignment
for the benefit of its creditors is made.

18.3.

Those conditions expressly or impliedly having effect after termination
continue to be enforceable notwithstanding termination.

19.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

19.1.

The Contract and any supply of Goods and Services stipulated thereunder shall
be governed by the laws applicable in the country in which LINDE has its
registered office, without regard to principles of conflicts of laws and
excluding the application of the UN-Convention on Contracts for the
International Sale of Goods.

19.2.

The Parties shall submit any dispute, controversy or claim arising out of or in
connection with the Contract, including any dispute as to the validity of the
Contract, exclusively to an appropriate court in the country or jurisdiction in
which LINDE has its registered office and at the place of such registered office,
save that LINDE may always initiate court action against the SUPPLIER at the
court of general jurisdiction at the place of the registered office of the
SUPPLIER.

20.

GENERAL

20.1.

The SUPPLIER may not set-off any claims it may have under the Contract
against any claims of LINDE or refuse to perform any obligation it may have
under the Contract on the grounds that it has a right of retention, unless the
rights or claims of the SUPPLIER are not disputed by LINDE or have been
confirmed by a final decision of a competent court.

20.2.

No failure or delay on the part of LINDE to exercise any power, right or remedy
under the Contract shall operate as a waiver thereof nor shall any single or
partial exercise by LINDE of any power, right or remedy preclude any other or
further exercise thereof or the exercise of any other power, right or remedy.
No waiver by LINDE of any breach of any of the terms and conditions of the
Contract shall be construed as a waiver of any subsequent breach whether of
the same or of any other term or condition thereof. No waiver by LINDE is
validly made unless made in writing.

20.3.

The Contract constitutes the entire agreement between LINDE and the
SUPPLIER relating to the sale and purchase of Goods and/or Services. No
amendment to or variation of the Contract shall be effective unless it is
expressly agreed to in writing by LINDE. No course of prior dealings between
the parties and no usage of trade is relevant to supplement or explain any
term of the Contract.

20.4.

Except as expressly provided in the Contract, no provisions of the Contract are
enforceable by a third party. LINDE may assign the Contract or any right or
claim under the Contract to any third party without the prior written consent
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на доставчика.
15.6.
Всяко позоваване на Кодекса за поведение на доставчика
(освен ако контекстът не изисква друго) да се тълкува като позоваване на
действащия към момента Кодекс за поведение на доставчика.
16.
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
В
СЛУЧАЙ
НА
НАРУШЕНИЕ
КОНКУРЕНТНО ПРАВО ОТ СТРАНА НА ДОСТАВЧИКА

НА

Без да се засягат други права или правни средства за защита, които
ЛИНДЕ може да има по Договора или на други правни основания, ако
ДОСТАВЧИКЪТ сключи споразумение, което представлява незаконно
ограничаване на конкуренцията във връзка със сключването на Договора,
ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да заплати на ЛИНДЕ 15% от цената на
всички свързани доставки или услуги. Бъдещи претенции на ЛИНДЕ за
обезщетение за вреди, надвишаващи размера на тази компенсация
остават незасегнати. ДОСТАВЧИКЪТ обаче може да плати обезщетение
само за действителните вреди, причинени от незаконното ограничаване на
конкуренцията, ако докаже, че те са по-ниски от компенсацията, заложена в
този раздел. Тази разпоредба се прилага и ако Договорът изтече, бъде
прекратен или вече е изпълнен.
17.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ

Ако някое от следните събития възникне във връзка с ДОСТАВЧИКА, той
своевременно ще информира ЛИНДЕ за подробностите и в последствие
своевременно ще отговори добросъвестно на всички въпроси от ЛИНДЕ
относно такива обстоятелства: (i) промяна в правната форма на
ДОСТАВЧИКА; (ii) разпореждане с всички или значителна част от активите
на ДОСТАВЧИКА; (iii) ако юридическо или физическо лице(а), пряко или
непряко придобие повече от 50% от дяловете/акциите с право на глас в
дружеството на ДОСТАВЧИКА; (iv) вливане/сливане на ДОСТАВЧИКА с
друго дружество; (v) всяка промяна във висшето ръководство на
ДОСТАВЧИКА; или (vi) всяко друго събитие, което води до промяна на
контрола на ДОСТАВЧИКА, като промяна на юридическото лице или
лицето (лицата), които ръководят управлението и / или стратегията на
ДОСТАВЧИКА.
18.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

18.1.
ЛИНДЕ може по всяко време и по всякаква причина да прекрати
Договора изцяло или отчасти с писмено предизвестие до ДОСТАВЧИКА,
при което всички работи по Договора се прекратяват и ЛИНДЕ заплаща на
ДОСТАВЧИКА справедлива и разумна компенсация за извършената към
датата на прекратяване работа, но такова обезщетение не включва
пропуснати ползи или бъдеща загуба и няма да бъде по-високо от цената
на Стоките или Услугите по прекратения Договор. ЛИНДЕ може да поиска
Стоките и Услугите или резултатите от Услугите, за които се отнася
плащането на компенсацията от ЛИНДЕ да се доставят в състоянието, в
което се намират.
18.2.
ЛИНДЕ може да прекрати Договора без да носи отговорност към
ДОСТАВЧИКА и при запазване на всички права или правни средства за
защита, като отправи писмено предизвестие до ДОСТАВЧИКА, влизащо в
сила от датата, посочена в предизвестието за прекратяване на Договора,
ако:
18.2.1.
ДОСТАВЧИКЪТ извърши съществено нарушение на някоя от
разпоредбите на Договора и (в случай на нарушение, което той е в
състояние да поправи) не успее да отстрани такова нарушение в рамките
на 21 дни от уведомяването за такова нарушение от ЛИНДЕ
(ДОСТАВЧИКЪТ приема, че поредица от дребни нарушения могат заедно
да представляват съществено нарушение); или
18.2.2.
ДОСТАВЧИКЪТ подаде молба за несъстоятелност или има
такава молба, подадена срещу него, или е обект на производство по
несъстоятелност или процедура за защита спрямо кредитори, или ако е
назначен синдик или бъде наложен запор върху значителна част от
активите му, или ако има направено прехвърляне в полза на кредиторите
му.
18.3.
Условията, които изрично или мълчаливо имат ефект след
прекратяване продължават да подлежат на изпълнение независимо от
прекратяването.
19.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ

19.1.
Договорът и всяка доставка на Стоки и Услуги, предвидени в
него, се уреждат от законите, приложими в страната, в която е седалището
на ЛИНДЕ, без оглед на стълкновителните правни норми и с изключване
прилагането на Конвенцията на ООН относно договорите за
международна продажба на Стоки.
19.2.
Страните ще отнесат всеки спор, противоречие или иск,
произтичащи от или във връзка с Договора, включително и всеки спор
относно действителността на Договора, само към компетентния съд в
страната или юрисдикцията, където е седалището на ЛИНДЕ и в мястото
на това седалище, като ЛИНДЕ може винаги да започне съдебни действия
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of the SUPPLIER.
20.5.

20.6.

If any term or provision of the Contract is void or unenforceable, the
remainder of the provisions of the Contract shall remain in full force and effect
to the fullest extent permitted by the Applicable Law. In place of the invalid or
unenforceable provision, or to fill a contractual lacuna, such valid and
enforceable provision shall apply which reflects as closely as possible the
commercial intention of the parties as regards the invalid, unenforceable or
missing provision.
In case of discrepancies between different language versions of these
Conditions, the English language version shall prevail.
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срещу ДОСТАВЧИКА пред компетентния съд
ДОСТАВЧИКА.
20.

по седалището на

ОБЩИ

20.1.
ДОСТАВЧИКЪТ не може да прихваща свои претенции, които
има по Договора срещу вземания на ЛИНДЕ или да откаже да изпълни свое
задължение, което има по Договора на основание, че има право на
задържане, освен когато правата или претенциите на ДОСТАВЧИКА не са
оспорени от ЛИНДЕ или са потвърдени с окончателно решение на
компетентен съд.
20.2.
Забавяне или неупражняване от страна на ЛИНДЕ на
правомощие, право или правно средство по Договора не може да се
разглежда като отказ от него, а отделното или частично упражняване от
ЛИНДЕ на право или правно средство не изключва всяко друго или понататъшно негово упражняване или упражняването на друго право или
правно средство. Отказът от право на ЛИНДЕ при нарушение на някое от
правилата и условията на Договора не следва да се тълкува като отказ от
претенции при последващо нарушение, независимо дали на същото или на
друго условие от Договора. Отказът на ЛИНДЕ няма да е валиден, ако не е
направен в писмена форма.
20.3.
Договорът представлява цялото споразумение между ЛИНДЕ и
ДОСТАВЧИКА, свързано с продажбата и покупката на Стоки и / или
Услуги. Никое изменение или промяна на Договора няма да бъде в сила,
ако не е изрично договорено в писмена форма от ЛИНДЕ. Предишни
взаимоотношения между страните и обичаи в търговията не могат да се
прилагат за да се допълнят или обяснят клаузите на Договора.
20.4.
Освен ако изрично е предвидено в Договора, няма разпоредби
на Договора, които да са изпълними от трето лице. ЛИНДЕ може да
възложи Договора или право или претенция по Договора на трето лице без
предварителното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА.
20.5.
Ако някоя клауза или разпоредба на Договора е невалидна или
неприложима, останалата част от разпоредбите на Договора остават в
пълна сила и действие в най-пълна степен, разрешена от приложимото
право. На мястото на невалидната или неприложима клауза, или за да се
попълни договорна празнота, ще се приложи такава валидна и изпълнима
клауза, която отразява възможно най-близо търговското намерение на
страните по отношение на невалидната, неприложима или липсваща
разпоредба.
20.6.
В случай на различия между отделните езикови версии на тези
условия, ще важи версията на английски език.
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