ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

1 Γενικά
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αγορών (εφεξής «Γενικοί όροι») ισχύουν για όλα τα
Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που αγοράζει η Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. από τους προμηθευτές της
(εφεξής «Προμηθευτής») και ο Προμηθευτής θεωρείται ότι εφόσον παρέχει Προϊόντα ή
Υπηρεσίες, αποδέχεται τους παρόντες Γενικούς όρους, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά
γραπτώς μεταξύ του Προμηθευτή και της Bayer Ελλάς.
Οποιοιδήποτε αντιφατικοί ή αποκλίνοντες όροι παράδοσης ή άλλοι περιορισμοί του
Προμηθευτή δεν αναγνωρίζονται εκτός εάν η Bayer Ελλάς έχει συμφωνήσει ρητά και εγγράφως
με τους όρους αυτούς σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.
2 Παραγγελίες
Οι παραγγελίες από την Bayer Ελλάς πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως (Εντολή αγοράς) μόνο
από έναν ορισμένο Αγοραστή της Ομάδας προμηθειών και θα διέπονται αποκλειστικά από
αυτούς τους γενικούς όρους στον βαθμό που η παραγγελία δεν περιέχει αντίθετους όρους ή
εκτός εάν έχει ειδικά συμφωνηθεί κάτι άλλο εγγράφως μεταξύ του Προμηθευτή και της Bayer
Ελλάς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξάγονται προφορικά
και τηλεφωνικά θα είναι δεσμευτικό μόνο εάν επιβεβαιωθεί εγγράφως.
Ο Προμηθευτής ελέγχει άμεσα τις παραγγελίες για τυχόν σφάλματα, αμφισημίες, ελλείψεις ή
μη καταλληλόλητα όσον αφορά τις προδιαγραφές που έχει επιλέξει ο Αγοραστής για τη
σκοπούμενη χρήση των παραγγελιών αυτών και ενημερώνει αμέσως τον Αγοραστή για κάθε
ανάγκη τροποποίησης ή διευκρίνισης των παραγγελιών.
Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επιβεβαιώσει γραπτώς όλες τις παραγγελίες και τις
τροποποιημένες παραγγελίες, αντιμετωπίζοντάς τις ως ξεχωριστή αλληλογραφία.
3 Παράδοση
Οι παραγγελίες υπόκεινται στους όρους Incoterms 2010. Η μεταβίβαση του τίτλου
πραγματοποιείται κατά τη μεταφορά του κινδύνου.
Η παράδοση των Προϊόντων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που θα συμφωνηθούν
μεταξύ του Προμηθευτή και της Bayer Ελλάς, στις ποσότητες και τον χρόνο κατά τον οποίο θα
ορίσει η Bayer Ελλάς σε οποιαδήποτε παραγγελία ή άλλη επικοινωνία προς τον Προμηθευτή.

Ο προμηθευτής θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
εκπλήρωση του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης και των λοιπών συμβατικών
υποχρεώσεων. Εάν ο Προμηθευτής γνωρίζει ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την
παράδοση και τις λοιπές συμβατικές του υποχρεώσεις συνολικά ή εν μέρει ή εγκαίρως,
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον αγοραστή και αναφέρει τους λόγους και την πιθανή
διάρκεια οποιασδήποτε τέτοιας καθυστέρησης. Η αποδοχή καθυστερημένων παραδόσεων δεν
αποτελεί παραίτηση της Bayer Ελλάς από το δικαίωμά της να ακυρώσει μια παραγγελία ή να
αρνηθεί να αποδεχθεί περαιτέρω παραδόσεις.
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν ολοκληρώσει την παραγγελία εντός της συμφωνηθείσας
προθεσμίας παράδοσης, θα ευθύνεται σύμφωνα με τον νόμο και όπως άλλως θα
συμφωνήσουν τα μέρη.
4 Εγγύηση, κοινοποίηση ελαττωμάτων και ευθύνη
Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι τα παρεχόμενα αγαθά δεν παρουσιάζουν ελαττώματα, τα οποία
μπορεί να μειώσουν την αξία τους ή να επηρεάσουν τη χρηστικότητά τους, ότι συμφωνούν με
τις συμφωνημένες προδιαγραφές, ότι είναι κατάλληλα για χρήση και ότι συμμορφώνονται τόσο
με τη γενικά αποδεκτή τεχνική πρακτική όσο και με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής έχει εγγυηθεί τις ιδιότητες ή την ανθεκτικότητα των
παρεχόμενων αγαθών, η Bayer Ελλάς μπορεί επίσης να προβάλει αξίωση σύμφωνα με τους
όρους αυτής της εγγύησης. Αυτό δεν ισχύει για ελαττώματα ή βλάβες στο αντικείμενο της
παράδοσης που οφείλονται σε:
α) φυσιολογική φθορά·
β) ακατάλληλο χειρισμό εκ μέρους της Bayer Ελλάς
Η Bayer Ελλάς θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή για οποιοδήποτε ελάττωμα των παραδοθέντων
προϊόντων μόλις διαπιστωθούν κατά την κανονική πορεία των δραστηριοτήτων της.
Η εγγύηση του Προμηθευτή καλύπτει επίσης όλα τα είδη που κατασκευάζονται από
υπεργολάβους.
Τα προϊόντα, τα οποία υπόκεινται σε καταγγελία βάσει της εγγύησης, παραμένουν στη διάθεση
της Bayer Ελλάς έως ότου παρασχεθούν προϊόντα αντικατάστασης, οπότε αυτά θα περιέλθουν
στην ιδιοκτησία του Προμηθευτή.
Εάν ο Προμηθευτής δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσει ένα ελάττωμα, η Bayer Ελλάς μπορεί
να αποκαταστήσει η ίδια το ελάττωμα με έξοδα του Προμηθευτή.
5 Ασφάλιση
Ο Προμηθευτής παρέχει με δικά του έξοδα κατάλληλη ασφάλιση αστικής ευθύνης για την
κάλυψη τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από τον Προμηθευτή, το προσωπικό του ή τους

αντιπροσώπους του που προέκυψαν από παρεχόμενες υπηρεσίες ή από οποιαδήποτε αγαθά ή
είδη που παραδόθηκαν.
Ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει στην Bayer Ελλάς τα σχετικά έγγραφα που αναφέρουν το
ασφαλιζόμενο ποσό για κάθε περίπτωση ζημίας, εφόσον ζητηθούν.
6 Όροι αποστολής
Για κάθε μεμονωμένη αποστολή, ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει λεπτομερές δελτίο
αποστολής κατά την ημερομηνία αποστολής, χωριστά από τα εμπορεύματα και το τιμολόγιο.
Τα εμπορεύματα συνοδεύονται από δελτίο παράδοσης και από δελτίο συσκευασίας. Σε
περίπτωση που τα εμπορεύματα πρόκειται να αποσταλούν με πλοίο, στα έγγραφα αποστολής
και στο τιμολόγιο πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα της ναυτιλιακής εταιρείας και του
πλοίου. Εάν δεν έχει δοθεί διαφορετική εντολή από την Bayer Ελλάς, ο Προμηθευτής επιλέγει
έναν τρόπο μεταφοράς, ο οποίος είναι ο πλέον συμφέρων και κατάλληλος για τη Bayer Ελλάς.
Όλα τα δελτία αποστολής, τα δελτία συσκευασίας, οι φορτωτικές και τα τιμολόγια καθώς και
όλες οι εξωτερικές συσκευασίες κ.λπ. πρέπει να αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία της
παραγγελίας, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το σημείο εκφόρτωσης που έχει ορίσει η
Bayer Ελλάς.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να συσκευάζει, να επισημαίνει και να αποστέλλει επικίνδυνα
εμπορεύματα σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Τα συνοδευτικά
έγγραφα πρέπει να αναφέρουν την κατηγορία κινδύνου των παρεχόμενων αγαθών και τυχόν
περαιτέρω διατάξεις που ενδέχεται να απαιτούνται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς
μεταφοράς.
Ο Προμηθευτής ευθύνεται για ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν λόγω μη συμμόρφωσης με
τις παρούσες διατάξεις και είναι υπεύθυνος για την πληρωμή οποιονδήποτε εξόδων που
προκύπτουν από αυτή. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της
συμμόρφωσης των υπο-προμηθευτών με τους εν λόγω όρους παράδοσης.
7 Τιμολόγηση
Η τιμή των Προϊόντων ή Υπηρεσιών που θα καταβάλλεται από την Bayer Ελλάς θα
περιλαμβάνει τον εκάστοτε φόρο προστιθέμενης αξίας.
Κατά τη διάρκεια της σχέσης προμήθειας, δεν μπορεί να γίνει καμία αύξηση της τιμής (είτε
λόγω διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών, νομισματικών κανονισμών, μεταβολών
στους δασμούς ή στους φόρους, αύξησης του κόστους πρώτων υλών, εργασίας, ενέργειας,
μεταφορών ή άλλως), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Bayer Ελλάς και την
αντίστοιχη τροποποίηση της Εντολής Αγοράς.
Εάν ο Προμηθευτής μειώσει τις τιμές του και βελτιώσει τις συνθήκες κατά την περίοδο μεταξύ
παραγγελίας και παράδοσης, εφαρμόζονται οι τιμές ή οι όροι που ισχύουν κατά την
ημερομηνία αποστολής.

8 Τιμολόγηση και πληρωμή
Τα τιμολόγια καταβάλλονται σύμφωνα με τους όρους διαπραγμάτευσης που προβλέπονται
στην εντολή αγοράς της Bayer Ελλάς.
Ο Προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα τιμολόγια
προμηθευτών, όπως περιγράφονται στην πύλη προμηθευτών της Bayer στη διεύθυνση
https://www.bayer.com/en/invoicing.aspx.
Η πληρωμή δεν θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των όρων και των τιμών. Ο χρόνος πληρωμής
δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις εγγύησης του Προμηθευτή.
9 Εμπιστευτικότητα
Όλα τα σχέδια, τα πρότυπα, οι κατευθυντήριες γραμμές, οι μέθοδοι ανάλυσης, οι τύποι και
άλλα έγγραφα που παρέχονται στον Προμηθευτή από τον Αγοραστή για την κατασκευή των
προς παράδοση αγαθών και τυχόν έγγραφα που συντάσσονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα
με τις ειδικές οδηγίες της Bayer Ελλάς παραμένουν στην ιδιοκτησία της Bayer Ελλάς και δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, να αναπαραχθούν ή να
διατεθούν σε τρίτους από τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής θα παραδίδει όλα αυτά τα
έγγραφα και όλα τα αντίγραφα και αντίτυπά τους χωρίς καθυστέρηση, εάν του ζητηθεί. Η Bayer
Ελλάς διατηρεί τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε όλα τα έγγραφα που παρέχονται
στον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίζει με απόλυτη
εχεμύθεια όλα τα αιτήματα και τις παραγγελίες, καθώς και όλες τις σχετικές εργασίες. Ο
Προμηθευτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Bayer Ελλάς λόγω παραβίασης από
τον Προμηθευτή οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις αυτές.
Ο Προμηθευτής θα παρέχει δωρεάν στη Bayer Ελλάς όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη
χρήση, τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, την επεξεργασία, την αποθήκευση, τη
λειτουργία, την επιθεώρηση, τη συντήρηση ή την επισκευή των παραδιδόμενων αγαθών και θα
παρέχει τα έγγραφα αυτά εγκαίρως και χωρίς αυτό να του ζητηθεί ρητώς.
Οποιεσδήποτε προδιαγραφές και οδηγίες που καθορίζονται από την Bayer Ελλάς θα ισχύουν
όπως ενδέχεται να τροποποιηθούν. Ο Προμηθευτής θα ζητήσει εγκαίρως από την Bayer Ελλάς
να του παράσχει τα εργοστασιακά πρότυπα και τις οδηγίες της Bayer Ελλάς, εφόσον δεν του
έχουν διατεθεί ήδη.
Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι δεν θα παραβιάσει οποιαδήποτε διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
άδειες εκμετάλλευσης ή δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ως αποτέλεσμα της
προμήθειας ή της χρήσης των παρεχόμενων αγαθών. Τυχόν τέλη για άδειες εκμετάλλευσης θα
επιβαρύνουν τον Προμηθευτή.

10 Απόρρητο δεδομένων
Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, ισχύουν οι ορισμοί που ορίζονται στο άρθρο 4 του
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων, «GDPR»).
Ο Προμηθευτής οφείλει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του βάσει
των ισχυόντων νόμων για την προστασία των δεδομένων (όπως ο ελληνικός νόμος για την
προστασία των δεδομένων ή/και ο GDPR). Εάν, κατά τη διάρκεια και σε σχέση με την εκτέλεση
της παραγγελίας, ο Προμηθευτής λάβει (ή αποκτήσει πρόσβαση σε) προσωπικά δεδομένα ή
επεξεργαστεί με άλλον τρόπο προσωπικά δεδομένα για τα οποία ισχύουν οι νόμοι για την
προστασία των δεδομένων («συνάφεια με το απόρρητο»), τα μέρη συμφωνούν να
διαπραγματεύονται καλόπιστα οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους προστασίας δεδομένων (και
ειδικότερα να συνάψουν συμφωνία για την επεξεργασία δεδομένων) που μπορεί να
απαιτούνται και οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω.
Εκτός εάν τα μέρη, κατά τον χρόνο σύναψης της παραγγελίας αυτής, μπορούν να καθορίσουν
εκ των προτέρων αν η εκτέλεση της παραγγελίας θα έχει επιπτώσεις στην προστασία των
δεδομένων, τα Μέρη δια του παρόντος συμφωνούν να επανεξετάσουν τη συνάφεια με το
απόρρητο, εφόσον μια υπάρχουσα ή νέα υποχρέωση του προμηθευτή αλλάζει στο πλαίσιο της
παραγγελίας.
Σε περίπτωση που τα μέρη διαπιστώσουν τη συνάφεια με το απόρρητο ως αποτέλεσμα μιας
τέτοιας εκτίμησης, θα ενεργούν όπως περιγράφεται παραπάνω.
Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη δεν θα αρχίσουν να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα προτού
εκπληρώσουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο.
Εφόσον, κατά την εκτέλεση της προμήθειας αγαθών ή/και υπηρεσιών, ο Προμηθευτής
αναλάβει να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα του πελάτη και, ως εκ τούτου,
θεωρείται ως υπεύθυνος επεξεργασίας του πελάτη, τα μέρη συμφωνούν ότι θα
διαπραγματευθούν καλόπιστα μια αντίστοιχη σύμβαση, η οποία θα ισχύει καθ’ όλη τη
διάρκεια της επεξεργασίας και θα έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία, τη φύση και τον σκοπό
της επεξεργασίας, τον τύπο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των
υποκειμένων των δεδομένων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
(«Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων»).
Εάν η εν λόγω επεξεργασία για λογαριασμό της Bayer Ελλάς υπόκειται στις διατάξεις του GDPR
ή του ελληνικού νόμου περί προστασίας δεδομένων, η Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων
πρέπει να πληροί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του άρθρου 28 του GDPR.

Ο Προμηθευτής λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση
με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των δεδομένων και που σε κάθε περίπτωση
εξασφαλίζουν επαρκές για τον κίνδυνο επίπεδο ασφάλειας, λαμβανομένης υπόψη της
τρέχουσας τεχνολογίας, των δαπανών υλοποίησης και της φύσης, του πεδίου εφαρμογής, των
περιστάσεων και των σκοπών της επεξεργασίας, καθώς και της πιθανότητας και σοβαρότητας
του κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων.
Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τον GDPR ή τον
ελληνικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και στον βαθμό που τα μέρη καθορίζουν από
κοινού τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την
εφαρμογή της παρούσας σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 26 του GDPR, τα μέρη
καθορίζουν με διαφανή τρόπο ποιο από αυτά θα συμμορφώνεται με την υποχρέωση που
ορίζει ο GDPR, ιδίως όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου δεδομένων
και ποιο θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις πληροφόρησης βάσει των άρθρων 13 και 14
του GDPR (εάν και στον βαθμό που οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των μερών δεν έχουν ήδη
ρυθμιστεί από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών στην οποία
υπόκεινται οι υπεύθυνοι). Τα μέρη δια του παρόντος συμφωνούν ότι θα διαπραγματευτούν με
καλή πίστη τη σύναψη της συμφωνίας που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο, η οποία θα
αντικατοπτρίζει δεόντως τους αντίστοιχους ρόλους και τις σχέσεις των μερών με τα υποκείμενα
των δεδομένων και η οποία θα καθορίζει ένα ενιαίο σημείο επαφής για τα υποκείμενα των
δεδομένων.
Εφόσον ο Προμηθευτής ή μία από τις συνδεδεμένες εταιρείες ή ένας από τους υπεργολάβους
του λάβει προσωπικά δεδομένα από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή αποκτήσει
πρόσβαση κατά την παροχή των αγαθών ή/και των υπηρεσιών, ο Προμηθευτής εγγυάται ότι η
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λαμβάνει χώρα σε ένα μόνο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα κράτος που έχει προσχωρήσει στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο ή σε τρίτη χώρα για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει επαρκές
επίπεδο προστασίας ή σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις. Οποιαδήποτε διαβίβαση σε
οποιαδήποτε χώρα εκτός από τα κράτη μέλη και τις χώρες που αναφέρονται παραπάνω
(«Τρίτες Χώρες») απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση της Bayer Ελλάς και τη συμμόρφωση με τους
κανόνες που διέπουν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή
διεθνείς οργανισμούς (άρθρα 44-50 GDPR). Εάν η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα απαιτεί την παροχή επαρκών διασφαλίσεων, τα μέρη συμφωνούν ότι

η προτιμώμενη διασφάλιση είναι η σύναψη τυποποιημένων συμβατικών ρητρών κατά την
έννοια του άρθρου 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του GDPR, όπως εγκρίθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να διαπραγματευτούν
καλόπιστα τη σύναψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτών των τυποποιημένων συμβατικών
ρητρών.
11 Διαφημιστικό υλικό
Ο Προμηθευτής δεν πρέπει να αναφέρει τις επιχειρηματικές σχέσεις που διατηρεί με την Bayer
Ελλάς σε οποιοδήποτε ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό χωρίς τη ρητή γραπτή συμφωνία της
Bayer Ελλάς.
12 Βιωσιμότητα
Ο Προμηθευτής οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Bayer για τους
Προμηθευτές, ο οποίος καθορίζει τα βασικά κοινωνικά, οικολογικά και δεοντολογικά πρότυπα
επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Ο ισχύων Κώδικας Δεοντολογίας για τους Προμηθευτές είναι
διαθέσιμος στον ιστότοπο της Bayer https://www.bayer.com/en/supplier-code-of-conduct.aspx
13 Εφαρμοστέο δίκαιο και τόπος δικαιοδοσίας
Οι διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση και οποιοδήποτε σχετικό θέμα θα
αποφασίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί διαιτησίας στην Ελλάδα.

