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DRAEXLMAIER Group Supplier Portal Terms of Use 
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Услови за Користење на Порталот за Добавувачи на 
ДРЕКСЛМАЈЕР Групацијата 

 
Верзија 4, со датум 1 Јуни, 2014 

линк: http://www.draexlmaier.com/supplier-portal.html 
 

 
 

 
 

 
1. Standard Conditions and Area of 

Application 
1. Стандардни услови и област на       

примена 
 
 

 

1.1. The DRAEXLMAIER Group Supplier Portal 
(hereaf ter referred to as “Portal”) is a p latform 
which enables (i) the DRAEXLMAIER Group 
(hereaf ter referred to as “DRAEXLMAIER“ 
and/or “Portal Operator’) to publically post i ts 
commercial terms and conditions, d irec tives,  
guidelines and processes for the procurement, 
logistics, supplier quality areas (among others) 
and to communicate any changes hereto; and  
(ii) DRAEXLMAIER suppliers (hereaf ter 
referred to as Supplier(s)"), upon regist ration, 
to use Portal in order to submit their b idding 
of fers, access commercial information and use 
other applications integrated in the Portal 
and/or to access other information available on 
the Portal, in electronic form.  

 
 
 
 
 
 

 
1.2. Any Supplier that wishes to enter into a 

business relationship with DRAEXLMAIER to 
supply DRAEXLMAIER with products and 
services must register to use the Portal. 
Suppliers may only use the Portal af ter they 
have been authorized and have received the 
login data from DRAEXLMAIER. 
 
 

1.3. These Terms of  Use shall apply to all 
processes and applications with regards to the 
Portal and apply exclusively to all the 
companies of DRAEXLMAIER. 

 

1.1. Порталот за Добавувачи на 
ДРЕКСЛМАЈЕР Групацијата (во 
понатамошниот текст “Порталот”) е 
платформа која што овозможува (и) 
ДРЕКСЛМАЈЕР Групацијата (во 
понатамошниот текст ,,ДРЕКСЛМАЈЕР” 
и/или “Оператор на Порталот”) јавно да ги 
објавува своите  комерцијални услови и 
правила, директиви, упатства и процеси за 
набавка, логистика и квалитет на 
добавувачи (меѓу другите)   и да 
информира за било какви промени на 
истите; и (ии) Добавувачите на 
ДРЕКСЛМАЈЕР (во понатамошниот текст 
“Добавувач(и)”) по регистрацијата, да го 
користат Порталот за да ги доставуваат 
своите понуди, да пристапат до 
комерцијални информации и да ги користат 
други  апликации интегрирани во Порталот 
и/или да пристапат до други информации 
достапни на Порталот, во електронска 
форма.  

 
1.2. Било кој Добавувач кој сака да стапи во 

деловен однос со ДРЕКСЛМАЈЕР и да ги 
снабдува ДРЕКСЛМАЈЕР со производи и 
услуги мора да се регистрира како 
корисник на Порталот. Добавувачите 
можат да го користат Порталот само 
откако ќе бидат овластени и ќе добијат 
податоци за најава од ДРЕКСЛМАЈЕР.  

 
1.3. Овие Услови за Користење  ќе се 

применуваат на сите процеси и апликации 
во врска со Порталот и се однесуваат 
исклучиво на сите компании на 
ДРЕКСЛМАЈЕР.  

http://www.draexlmaier.com/supplier-portal.html
http://www.draexlmaier.com/supplier-portal.html
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1.4. Any of fer, acceptance, declarations or other 

acknowledgement made and/or  transmitted via 
the Portal by the Supplier shall have the same 
legal and binding effect as declarations made 
by or sent by other by other means; such as by 
mail, fax or telephone. 

 
 
 

2. Supplier Obligations 
 
2.1.  Access by way of Strictly Confidential 
        Password and Authorization 
 
2.1.1. All Suppliers that have been registered to 

use the Portal are issued a password to gain 
access.  The Supplier agrees to treat its 
password as strictly confidential and not to 
use the password beyond its contractual 
scope.  The Supplier also agrees to prevent  
all unauthorized use of the password by third 
parties. The Supplier shall, without delay, 
inform DRAEXLMAIER of  any misuse, or 
suspected misuse, that is detected.  
Furthermore, the Supplier hereby declares 
that any and all of its employees, agents or 
af f iliates that have access to use the 
password are duly authorized to issue any 
and all necessary statements and binding 
declarations of intent for their company. 

 
 
 
 
 
2.1.2.The Supplier shall take all necessary 

precautions to prevent viruses, worms, Trojan 
horses, etc. f rom harming, obstructing or 
inf iltrating the Portal of the Portal Operator. In 
the event that the Supplier causes a 
malicious infiltration, the Supplier shall inform 
the Portal Operator thereof without delay. 

 
 
 
 
2.2.3. In the event that a Supplier breaches any of  

its obligations stipulated in the preceding 
paragraphs, DRAEXLMAIER has the right to 
exclude the Supplier, and any of its affiliates, 
f rom the use of the Portal.  DRAEXLMAIER 
shall remain unaf fected by any claims for 
damages or liability towards the Supplier. 

 
 
 
 
 

 
1.4.  Секоја понуда, прифаќање, изјава или 

друга потврда дадена и/или пренесена 
преку Порталот од страна на Добавувачот 
ќе има ист законски и обврзувачки ефект 
како изјавите дадени или пратени на друг 
начин; како на пример по пошта, факс или 
телефон. 

 
2. Обврски на Добавувачот 

 
2.1. Пристап преку Строго Доверлива Лозинка 

и Овластување 
 
2.1.1. Сите Добавувачи кои се регистрирани за 

користење на Порталот добиваат 
лозинка за пристап. Добавувачот е 
согласен да ја третира лозинката како 
строго доверлива и да не ја користи 
надвор од договорениот обем. 
Добавувачот исто така е согласен да ја 
спречи секоја неавторизирана употреба 
на лозинката од страна на трети лица. 
Добавувачот, без одлагање, ќе го 
информира ДРЕКСЛМАЈЕР за било 
каква злоупотреба или сомневање за 
злоупотреба, која е откриена. Исто така, 
Добавувачот изјавува дека било кој и 
сите негови вработени, агенти или 
соработници кои што имаат пристап до 
лозинката се уредно овластени за 
издавање на било какви и сите потребни 
изјави и обврзувачки декларации за 
намера за нивната компанија.  

 
2.1.2. Добавувачот мора да ги преземе сите 

неопходни мерки на претпазливост за да 
спречи вируси, црви, Тројански коњи и 
т.н. да му наштетат, попречат или да се 
инфилтрираат во Порталот на 
Операторот на Порталот. Во случај на 
малициозна инфилтрација предизвикана 
од Добавувачот, Добавувачот е должен 
да го извести Операторот на Порталот 
без одлагање.  

 
2.1.3. Во случај Добавувач да прекрши било 

која од неговите обврски утврдени во 
претходните ставови, ДРЕКСЛМАЈЕР 
има право да го исклучи Добавувачот 
или било кој од неговите соработниците 
од употреба на Порталот. 
ДРЕКСЛМАЈЕР ќе остане незасегнат од 
било какви барања за отштета или 
одговорност кон Доставувачот.  
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2.2. Acceptance of Terms 
 
All Suppliers agree to comply with the Terms of  
Use listed above regarding the authorizat ion and 
access to the Portal and the submission and 
receipt of  electronic information.  Hence, all 
Suppliers shall waive any claims or disputes 
regarding the validity, ef fectiveness or binding 
nature of  any transactional information submit ted 
via the Portal, with the exception of any legal rights 
granted under any applicable jurisdiction regarding 
contract rescission.  
 
 
 
 
2.3. Operational Capability of the  

  Communication Systems 
 
The Supplier agrees to maintain its part of  the 
communication systems in perfect operational 
condition and in accordance with the best available 
technology. 

 
 

3. Cost of Communication Systems 
 

3.1. The cost of  using the Portal shall not be 
reimbursed.   

 
3.2. Each Supplier is responsible for all operational 

costs of its communication system, including, 
but not limited to, maintenance costs, the 
costs of personnel, purchasing and installation 
of  its communication system, as  well as  the 
associated costs of  sof tware and other 
technical devises, the elimination of  any 
possible disruptions, actual and expected 
identification of errors and costs required to 
maintain the communication system at the 
best available technology. 

 
 
 
 

4. DRAEXLMAIER Liability in the Area of 
Portal   

    Applications 
 
DRAEXLMAIER bears no liability, for any reason 
whatsoever, for damages stemming f rom or in 
connection with the usage of  the Portal.  Any 
liability obligation mandated or prescribed by law 
remains unaf fected by the limitation of liability listed 
above. The use of  the Portal and the notice of  
these Terms of  Use are deemed to represent 
Supplier’s express acceptance hereunto.  
 
 

2.2. Прифаќање на Условите 
 
Сите Добавувачи се согласуваат да 
постапуваат согласно со Условите за 
Користење наведени погоре во врска со 
овластување и пристап до Порталот и 
доставување и прием на електронски 
информации. Оттука, сите Добавувачи ќе се 
откажат од сите барања или спорови во врска 
со валидноста, ефективноста или 
задолжителната природа на било која 
трансакциска информација доставена преку 
Порталот, со исклучок на законските права 
добиени од секоја применливата јурисдикција 
во врска со поништување на договор.  
 
2.3. Оперативна Способност на Системот за 

Комуникација  
 

Добавувачот се согласува да го одржува 
неговиот дел од системот за комуникација во 
одлична оперативна состојба и во согласност 
со најдобрата достапна технологија. 
 
 

3.  Цена на Системот за Комуникација 
 
3.1. Трошоците во врска со користење на 

Порталот нема да бидат надоместени. 
 
3.2. Секој Добавувач е одговорен за сите 

оперативни трошоци на својот систем за 
комуникација, вклучувајќи но не 
ограничувајќи се на трошоците за 
одржување, трошоците за персоналот, 
набавка и монтажа на својот систем за 
комуникација како и придружни трошоци 
во врска со софтверот и останати 
технички уреди, елиминација на било 
какви можни пречки, конкретна и 
очекувана идентификација на грешки и 
трошоци потребни за одржување на 
системот за комуникација во согласност 
со најдобрата достапна технологија.  

 
 

4. Одговорност на ДРЕКСЛМАЈЕР во 
Областа на  Примена на Порталот 

 
ДРЕКСЛМАЈЕР не сноси никаква одговорност,  
од било која причина, за штети кои што 
произлегуваат од или во врска со користење 
на Порталот. Секоја обврска за одговорност 
предвидена со закон ќе остане непроменета 
од ограничувањето на одговорноста наведено 
горе.  Користењето на Порталот и 
известувањето за овие Услови за Користење 
се сметаат како изречно прифаќање на 
Добавувачот.  
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5. Non-Disclosure of Business and Trade 
    Secrets  

 
Prior execution of  a written Non-Disclosure 
Agreement between DRAEXLMAIER and Supplier 
is a prerequisite for any business relationship with 
DRAEXLMAIER and authorization to use the 
Portal. 
 
 

6. Data Protection 
 
6.1. The Portal Operator merely collects and saves 

the personal data required for the login and 
identification of the Supplier. This includes the 
name, password and company with the 
address and real name of the person with the 
authorized access. DRAEXLMAIER only 
processes the personal data within the scope 
of  effective data protection rights. 

 
 
6.2. This data is stored on a server. The data shall 

be passed on to third parties only as 
absolutely required for correct hand ling.  The 
data shall not be passed on for advertising or 
evaluation purposes. 

 
 
 
 
 

7. Miscellaneous 
 
7.1. These Terms of  Use may be amended by 

DRAEXLMAIER from time to time and wil l  be 
communicated accordingly in advance via 
Portal to the Supplier. Amendments will be 
valid from the day of their communicated 
effective date and the latest version of 
these Terms of Use shall apply, unless the 
Supplier objects them to in writing within 
ten (10) business days from the day of their 
communication via Portal to the Supplier. 

 
7.2. DRAEXLMAIER shall place all its condit ions, 

directives, guidelines and processes in the 
procurement, logistics, supplier quality and 
other areas ("Terms") on the Portal. These 
Terms may be amended from time to time and 
the amendments will be communicated 
accordingly in advance via Portal to the 
Supplier. Amendments within the Portal will 
be effective and binding from the day of 
their communicated effective date and the 
latest version of the Terms shall apply, 

 
 
 

5.  Доверливост на Деловните и 
Трговските тајни 

 
Претходно спроведување на писмен Договор 
за Доверливост помеѓу ДРЕКСЛМАЈЕР и 
Добавувачот е задолжителен предуслов за 
било кој деловен однос со ДРЕКСЛМАЈЕР  и 
овластување за користење на Порталот.  
 
 

6.  Заштита на податоци  
 
6.1. Операторот на Порталот само ги собира и 

ги зачувува личните податоци потребни 
за најава и идентификација на 
Добавувачот. Овие податоци ги 
вклучуваат името, лозинката и 
компанијата со адресата и вистинското 
име на личноста која што има овластен 
пристап. ДРЕКСЛМАЈЕР само ги 
процесира личните податоци во рамките 
на правата за ефективната заштита на 
податоци.  

 
6.2. Податоците се чуваат на сервер. 

Податоците ќе се пренесат на трети лица 
само доколку тоа е апсолутно потребно за 
правилно ракување. Податоците нема да 
бидат пренесени за рекламни цели или за 
потребите на евалуација.  

 
 

7.  Разно 
 
7.1. Овие Услови за Користење можат да 

бидат изменети од страна на 
ДРЕКСЛМАЈЕР од време на време, а 
истите ќе бидат соодветно соопштени на 
Добавувачот однапред преку Порталот. 
Измените ќе бидат валидни од денот 
на ефективната дата на нивното 
соопштување и ќе се применува 
најновата верзија на овие Услови за 
Користење, освен ако Добавувачот 
приговара писмено на истите во рок од 
десет (10) работни дена од денот на 
нивното соопштување преку Порталот 
до Добавувачот. 

 
7.2. ДРЕКСЛМАЈЕР треба да ги постави на 

Порталот сите услови, директиви, 
упатства и процеси при набавка, 
логистика, квалитет на добавувачи и 
други области (“Услови”). Овие Услови 
можат да бидат изменети од време на 
време и измените ќе бидат соодветно 
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unless the Supplier objects them to in 
writing within ten (10) business days from 
the day of their communication via Portal 
to the Supplier. 

 
All other Terms contained in the Supplier 
Portal that are not explicitly amended by the 
posted Amendments shall remain unaf fected 
and remain in full force.    

 
7.3. Should any single provisions of these Terms of 

Use be or become fully or partly inef fective,  
the remaining provisions shall remain 
unaf fected thereby. Ineffective provisions are 
to be mutually replaced by such provisions 
which come as close as possible to the target  
outcome by application of  the principles of  
utmost good faith. The same applies to 
replacing any omissions. 
 

7.4. These Terms of  Use are exclusively subject to 
the laws of  the Federal Republic of Germany.  
The provisions of  the United Nations 
Convention on Contracts for the Internat ional 
Sale of  Goods shall not apply. 

 
7.5. The place of performance for al l  obligat ions 

stipulated in these Terms of  Use shall be 
Landshut, Germany. The German system time 
of  DRAEXLMAIER shall be applicable to al l  
specified time. 

 
7.6. The court of  exclusive and controlling 

jurisdiction is in Landshut, Germany, and shall 
preside over and rule on all cases and 
disputes regarding the use and applications of  
these Terms of  Use.  DRAEXLMAIER is 
entitled, however, to bring legal action against  
the Supplier in its general place of jurisdiction. 

 

соопштени на Добавувачот однапред 
преку Порталот. Измените во рамките на 
Порталот ќе бидат валидни и 
обврзувачки од денот на ефективната 
дата на нивното соопштување и ќе се 
применува најновата верзија на 
Условите, освен ако Добавувачот 
приговара писмено на истите во рок од 
десет (10) работни дена од денот на 
нивното соопштување преку Порталот 
до Добавувачот. 

 
Сите останати Услови содржани во 
Порталот за Добавувачи кои не се изречно 
изменети со објавените Измени ќе останат 
непроменети  и во полна сила.  

 
7.3. Доколку било која одредба од овие 

Услови за Користење е или стане целосно 
или делумно неприменлива, останатите 
одредби ќе останат непроменети. 
Неприменливите одредби заеднички ќе се 
заменат со други одредби кои што се 
најблиску до посакуваната цел со 
примената на принципот на добра волја. 
Истото важи и за замена на било какви 
пропусти.  

 
7.4. Овие Услови за Користење се предмет 

исклучиво на законите на Федерална 
Република Германија. Одредбите на 
Конвенцијата на Обединетите Нации за 
Договори за Меѓународна Продажба на 
Стоки не се применуваат.  

 
7.5. Местото на извршување на сите обврски 

предвидени со овие Услови за Користење 
ќе биде Ландсхут, Германија. 
Германскиот временски систем на 
ДРЕКСЛМАЈЕР се применува во врска со 
сите одредени временски рокови.  

 
7.6. Судот од Ландсхут, Германија, е судот со 

ексклузивна надлежност и ќе претседава 
и решава за сите спорови и случаи во 
врска со користењето и применливоста на 
овие Услови за Користење. 
ДРЕКСЛМАЈЕР сепак има право да 
покрене правни постапки против 
Добавувачот во неговото општо место на 
јуриздикција. 

In the event of  any conf lict between the English 
version and the translation of these Terms of  Use,  
the English version shall prevail. 
 

Доколку дојде до било каков конфликт (судир) 
помеѓу англиската верзија од овие Услови за 
Користење и преводот на соодветниот јазик, 
тогаш за важечка ќе се смета само англиската 
верзиjа на овие Услови за Користење.   

 


