Общи условия на закупуване – Месер България ЕООД
Настоящите общи условия на закупуване се прилагат без
изключение. Други (отклоняващи се, противоречащи или
допълнителни) условия на Доставчика се прилагат само ако и
доколкото са потвърдени писмено от Купувача. Горното е валидно
и ако Купувачът не възрази срещу другите условия и приеме
доставката без възражения.
Настоящите общи условия на закупуване се прилагат и спрямо
всички бъдещи сделки с Доставчика.
1. Офериране
a) В своята оферта Доставчикът следва да се придържа точно към
изискванията на Купувача и да отбележи изрично всички
отклонения от същите.
b) Офертите на Доставчика се разглеждат като обвързващи. Те
следва да се пълни и да обхващат всички аспекти на доставката.
2. Поръчка и потвърждение на поръчката
a) Обвързващи са само поръчките, направени в писмена форма.
Заявки, направени по друг начин са обвързващи само след
оформяне на писмена поръчка. Доставчикът следва незабавно да
издаде потвърждение на поръчката. За да бъдат обвързващи
всички последващи споразумения, трябва да бъдат потвърдени
писмено от Купувача.
b) Изпълнението на поръчката се счита за приемане на поръчката
и на настоящите общи условия на закупуване от страна на
Доставчика.
c) Доставчикът отговаря пред Купувача за изпълнението на
договорните задължения, когато ангажира подизпълнители по
същия начин, както при собствено неизпълнение на договора. Без
предварително писмено потвърждение от Купувача, Доставчикът
не може да превъзлага изпълнение на договорните си задължения
на трети страни.
d) В случай, че Доставчикът не потвърди писмено поръчката в 14дневен срок от получаването й, Купувачът има право да оттегли
поръчката без последващи от това задължения.
3. Място и време на доставката
a) Мястото на доставка, посочено от Купувача е мястото на
изпълнение на поръчката. Рискът от погиване или влошаване на
качеството на стоките преминава към Купувача при приемане на
стоките на мястото на доставка. В случай, че и доколкото е
договорено приемане, то определя прехвърлянето на риска.
b) Датата на доставка, посочена в поръчката е задължителна. Поранна доставка е възможна само при постигане на съгласие между
страните. Получаването на доставката или приемането й на
мястото на доставка, посочено от Купувача, определя дали е
спазена датата на доставка.
c) Веднага след като Доставчикът получи информация за забавяне
на доставката (частично или изцяло), той следва да уведоми
писмено Купувача, като посочи причините за забавянето и
очакваната му продължителност. Горното не ограничава правата
на Купувача.
d) В случай, че Доставчикът не извърши доставката в договорения
срок, то той носи отговорност пред Купувача по предвидения от
закона ред.
e) В случай на забавяне на доставката, купувачът има право да
претендира неустойка за забава от 1% от стойността на доставката
за всяка започнала седмица след първоначалния срок, но не
повече от 5% от стойността на доставката. Запазват се и всички
други права, предвидени от закона. Купувачът обявява удържането
на неустойката за забава най-късно при плащане на фактурата,
следваща забавената доставка.
f) В случай на доставка по-рано от договореното, Купувачът има
право да върне стоките за сметка на Доставчика. В случай, че порано направената доставка не бъде върната, Купувачът съхранява
доставените стоки на отговорност и за сметка на Доставчика. В
случай на недоговорена предсрочна доставка изискуемостта
настъпва от датата на първоначално уговореното.
g) Частична доставка е допустима само в случай, че това е изрично
договорено в писмена форма. В случай, че е договорена частична
доставка, оставащото за доставяне количество следва да бъде
описано в протокола за доставка.
h) Доставчикът може да се позове на липса на документи, които
Купувачът е следвало да предостави, само ако последният не ги е
предоставил незабавно след изрично писмено напомняне за това.
4. Приемане на доставката
Доставени компоненти, които следва да бъдат инсталирани в бази
на Купувача, се приемат след монтажа им съгласно договора и
успешен пробен пуск.

5. Гаранции и отговорности
a) Доставчикът гарантира, че доставените стоки нямат дефекти,
които да намаляват стойността им, пригодността им за употреба
или което и да е от договорените или гарантирани условия и
качествени параметри. За дефект се счита също и
нецелесъобразен дизайн, отклоняващ се от приетите технологични
стандарти. Одобрението на чертежи и калкулации на Доставчика
от страна на Купувача не засяга отговорностите и гаранциите на
Доставчика.
b) Купувачът също има пълно право на гаранционни претенции в
случай че, поради груба небрежност, не е узнал за дефекта при
встъпване в договорните задължения.
c) Задължението на Купувача да инспектира доставените стоки,
доколкото такова се предвижда от закона, се ограничава до
дефекти, забележими при външен оглед, включително на
съпътстващата доставката документация, или чрез преглед на
статистическа извадка (напр. повреди при транспортиране,
неправилна или непълна доставка). Задължението за инспекция се
поражда - дори след като собствеността е прехвърлена върху
Купувача, или след като стоките са предадени на спедитор или
друг агент – само когато стоките са получени на мястото на
доставка, посочено от Купувача. В случай на скрити дефекти,
предвиденият от закона срок за рекламация се удължава с още
две седмици от момента на откриване на дефекта.
d) Отговорността на Доставчика за дефекти или други нарушения
на договора се определя съгласно закона. Независимо от
законните си права, Купувачът има право да поиска отстраняване
на дефекта или замяна на дефектните стоки. В случай на забава
на Доставчика при отстраняване на дефекта или замяна на
стоките, Купувачът има право за сметка на Доставчика сам да
отстрани дефекта или да закупи стоките от друг Доставчик.
e) Отстраняването, демонтажът и връщането на отказаните стоки
се извършват за сметка и риск на на Доставчика.. Заменените
стоки се доставят и инсталират за сметка на Доставчика на
указаното място. За заменени или ремонтирани стоки
гаранционният срок започва да тече от момента на замяната или
ремонта.
f) Доставчикът гарантира, че изпълнението на договорните му
задължения не засяга правата на трети страни. Той се задължава
да обезщети Купувача срещу евентуални претенции на трети
страни.
6. Давност
Гаранционните претенции се погасяват с тригодишна давност от
датата на получаване на стоките на мястото на доставка
определено от Купувача, или от приемане на същите, освен ако в
закона не е предвиден по-дълъг срок. Доколкото е договорено
приемане давността започва да тече с приемането на стоките. В
противен случай се прилага предвидената от закона давност.
7. Безопасност
Доставчикът се ангажира да изпълни поръчката при спазване на
всички приложими разпоредби за безопасност и сигурност, както и
да достави всички нужни уреди, осигуряващи безопасността. При
доставка и монатаж освен посочените разпоредби се прилагат и
особените производствени разпоредби.. Доставчикът е длъжен
предварително да се информира за съществуването и
съдържанието им. В случай, че необходимото оборудване,
осигуряващо безопасността не е включено в общата цена,
Доставчикът е длъжен изрично да уведоми Купувача за това.
8. Интелектуална собственост
Независимо от разпоредбите на точки 5 и 6, при доставката или
нейното усвояване, Доставчикът носи отговорност за спазването
на патенти, авторски права, търговски марки и други подобни
права на трети страни в България и чужбина. Доставчикът
освобождава от отговорност Купувача за претенции на трети лица,
както и всички разноски, възникнали вследствие на ангажиране на
отговорност от трети лица.
9. Отговорност на продукта и мерки за безопасност
a) Ако бъде ангажирана отговорността на Купувача във връзка с
предписания относно отговорност за вреди от продукта или
сигурност на продукта, Доставчикът освобождава Купувача от
претенциите на трети лица, както ако той би бил причина за
вредите в кръга на своята отговорност и самият той отговаря във
външните отношения.

b) В рамките на тази отговорност, Доставчикът се задължава да
компенсира Купувача за направените от него разходи по такива
претенции, както и за предотвратяване на щети във връзка с
изтегляне на стоки от пазара или други мерки за безопасност.
Купувачът информира Доставчика, доколкото е възможно, за вида и
обхвата на изтеглянето или мерките за безопасност и дава на
Доставчика възможност за становище. Запазват се всички други
права по закон.
10. Фактуриране и плащане
a) Фактурите не се изпращат с доставяните стоки, а отделно по
поща или електронна поща на адрес, посочен в поръчката, като
включват номер на същата.
b) Ако не е договорено друго, плащането е дължимо в срок от 30
дни след получаване на коректната фактура и доставените стоки.
c) Задълженията на Купувача към Доставчика могат да бъдат
прехвърляни към трети страни само с изричното писмено съгласие
на Купувача.
d) Продавачът си запазва законното право на задържане и
прихващане.
e)Плащането на фактурата не може да се разглежда като
потвърждение, че доставените стоки съответстват на договора.
Плащания от Купувача могат да бъдат извършени поради
организационни причини и без да бъдат проверени доставените
стоки. Те не представляват признаване и не съдържат
волеизявление на Купувача, че
приема стоките като такива
отговарящи на договореното.
11. Документация
a) При поискване, Доставчикът е длъжен да предостави на Купувача
за преглед и одобрение всички скици, чертежи, калкулации и други
документи, свързани с доставката. При поискване, Доставчикът е
длъжен да предостави на Купувача и чертежи на основни резервни
части с информация, достатъчна за набавянето на същите.
Купувачът следва да предоставя тези документи на трети страни
само доколкото те са необходими за замяна, ремонт или
препродажба на доставените стоки.
b) Документи, макети, модели и инструменти на Купувача, дори
когато са произведени от Доставчика за сметка на Купувача, стават
или остават изключителна собственост на Купувача и следва да
бъдат върнати на Купувача в добро работно състояние най-късно
при доставката на останалите стоки. Купувачът си запазва всички
права върху интелектуалната собственост по отношение на
горепосочените вещи. Изключва се правото на задържане върху
същите. Вещите не могат да се предоставят на трети страни, да се
използват от Доставчика за нуждите на трети страни или за
собствени нужди,
или да се използват за рекламни цели.
Доставчикът опазва и поддържа вещите с грижата на добър
стопанин, така че те да останат в добро работно състояние. За
целите на тази точка, като трети страни се разглеждат и
дистрибутори на продуктите на Доставчика.
c) Горните условия се отнасят също до документи, модели и
продукти, произведени в сътрудничество между Доставчика и
Купувача, както и такива, модифицирани по предложение на или с
помощта на Доставчика.
d) При поискване, Доставчикът предоставя на Купувача сертификат
за произход, (дългосрочни) декларации на доставчика и други
документи за нуждите на международната търговия. Доставчикът
също така информира Купувача относно ограничения или
изисквания, касаещи експорт или реекспорт.
12. Предаване на стоките
a) Стоките се доставят в опаковка и освободени от такси до мястото
на доставка, определено от Купувача. Купувачът следва да бъде
авизиран за готовността за доставка най-малко 5 работни дни преди
изпращането и за самото изпращане незабавно.
b) Доставчикът следва да посочи референтен номер, номер и дата
на поръчката, както и място на доставката на транспортните
документи (експедиционна бележка, товарителница и др.). Адресът
за доставка, посочен от Купувача, следва да бъде коректно отразен.
c) В случаите на отделно опаковани стоки, експресни доставки и
пощенски пратки, както и при групажни пратки, всяка стока следва
да бъде обозначена с етикет, на който са отбелязани референтен
номер, номер и дата на поръчката, както и място на доставката.
d) Бележка за доставка с обозначен номер на поръчка следва да
бъде прикрепена към всяка пратка. Всяка поръчка, следва да се
описва отделно в транспортните документи.
e) В случай, че не е договорено друго, официално определеното
тегло служи като основа за изчисление на стойности, базирани на
тегло или единична цена. В този случай инструменти и монтажно
оборудване не следва да се товарят заедно с доставяните стоки. В
противен случай, Доставчикът следва да покрие разходите по
претоварването. Теглото, посочено на офертата следва да се
спазва с допустимо отклонение от +/- 5%

f) Забавени доставки следва да се осъществяват без
транспортни разходи и такси за Купувача. Допълнителни
транспортни разходи, като например куриерски услуги, целящи
да намалят закъснението, са изцяло за сметка на Доставчика.
13. Застраховка
a) Необходимите застраховката и застраховката за товарене на
тежки стоки се договарят от спедитора, респективно от
дружеството, което извършва товаро – разтоварна дейност, за
тяхна сметка
b) Доставчикът следва да сключи застрахователна полица за
обща гражданста отговорност и отговорност но продукта с
покритие от най-малко 5 милиона евро за всяко увредено лице и
вещ.
14. Опаковка
Доставчикът носи отговорност за подходящото опаковане на
доставяните стоки. При доставка на стоки в кашони следва да
се използва подходящо уплътнение. Ако е целесъобразно и в
случай, че не е договорено друго, опаковъчният материал се
връща обратно без транспортни разходи срещу приспадане на
2/3 от фактурираната за опаковка цена.
15. Съответствие
Доставчикът ще спазва всички приложими закони. Той се
придържа към принципите на Глобалния договор на ООН и
изисква същото от своите подизпълнители. Доставчикът не
толерира никакви форми на подкупи или корупция. Той спазва
забраните за детски и принудителен труд, защитава правата на
служителите си и опазва околната среда. В случай, че
Доставчикът
извърши
съществено
нарушение
на
гореизброените принципи и не предприеме коригиращи мерки
въпреки настояването на Купувача, Купувачът има право да
прекрати споразумението и/или анулира поръчката без това да
засегне други негови права.
16. Минимално законово възнаграждение
Доставчикът
декларира,
че
ще
спазва
приложимото
законодателство, касаещо минималното заплащане на труда в
страните, в които оперира, ако и доколкото това
законодателство има задължителен характер за Доставчика.
Доставчикът гарантира, че негови подизпълнители по договора
с Купувача също се ангажират да спазват това законодателство.
При поискване, Доставчикът предоставя на Купувача
информация относно заплащането на персонала си.
Доставчикът обезщетява Купувача в случай на нарушения и го
освобождава от отговорност за претенции и щети, възникнали в
резултат на неспазване на това законодателство от страна на
Доставчика или трета страна, ангажирана от Доставчика в
изпълнение на договора с Купувача.
17. Юрисдикция
По всички въпроси свързани с доставки се прилага правото на
Република България. Мястото за решаване на съдебни спорове
е град София.

