1. Въведение
1.1 Настоящите Общи условия за продажба (по-нататък „ОУП“) се
публикуват от „БУЛМАКМЕТАЛ“ ООД, със седалище и адрес на
управление: ул. „Кукуш“ № 1А, София 1345, България, с ИН по ДДС
BG131454863. Настоящите ОУП уреждат отношенията от вида
„доставчик-клиент“ при продажбата на стоки и услуги между
„БУЛМАКМЕТАЛ“ ООД (по-нататък „Продавачът“) и деловите
партньори (по-нататък „Купувачът“).
1.2 Настоящите ОУП уреждат делови отношения и са приложими към
търговските сделки, сключени между Купувача и Продавача, т.е. към
договорите за продажба и/или договорите за услуги, сключени между
Продавача и Купувача (по-нататък „договорът“ или „договорите“) от
датата на публикуването им, като настоящите ОУП заместват всякакви
предходни Общи условия за продажба. Ако в даден договор изрично
са определени допълнителни или несъответстващи договорни
условия, тези разпоредби ще имат предимство пред разпоредбите на
ОУП, на които не съответстват. Общите условия за продажба и други
подобни условия на Купувача, и по-конкретно условията на Купувача за
покупка, не са част от договора, дори ако Продавачът приеме плащане
от Купувача и извърши доставката на стоките, освен ако Продавачът
писмено не е потвърдил, че тези условия са обвързващи.
1.3 Договорът се смята за сключен от момента, в който договорът за
покупка/договорът за услуги бъде подписан от двете страни, а ако
такъв договор не бъде подписан, при писмено потвърждение от
Продавача за постъпване и приемане на поръчката. Продавачът
уточнява окончателното, пълното и обвързващо описание на стоките и
услугите в договора и анексите към него, в т.ч. имащите отношение
допълнителни клаузи.
1.4 Купувачът е длъжен да представи на Продавача заверени
доказателства за правото си да извършва търговска дейност и правната
си форма (извлечение от Търговския регистър, копие от търговски
лиценз, удостоверение за регистрация по ДДС и номер на документ за
самоличност – за физически лица) и редовно да актуализира данните.
1.5 Купувачът е длъжен да актуализира всичките си данни при
настъпване на промени, и по-конкретно да актуализира лицата за
връзка, които имат право да поръчват и получават стоки. Ако
Продавачът не бъде уведомен за промените и стоките бъдат приети от
лице, което вече няма такова право, всички рискове са за сметка на
Купувача, т.е. Купувачът е длъжен да плати приетите стоки и
последните се смятат за получени и закупени от Купувача.
2. Защита на правата на промишлена собственост и авторските права
2.1 Купувачът няма право да ползва регистрирани търговски марки,
търговски наименования, фирмени емблеми и патенти на Продавача
или други компании, чиито продукти са включени в търговските
предложения на Продавача, освен ако с разпоредбите по-долу или в
специален договор не е определено друго.
2.2 Купувачът няма права върху софтуерни продукти по Закона за
авторското право и няма право да им въздейства, да ги променя,
копира, другояче да ги модифицира или да ги разпространява сред
трети страни.
2.3 При получаване на стоките и услугите от Продавача Купувачът има
право да използва емблемата (марката), текстовете или
изображенията на продуктите на Продавача за реклама на доставените
стоки и услуги, както и за представяне на дейността си, при следните
условия:
• да се запазва свободната площ около емблемата,
• да не се деформира емблемата или изображенията на продуктите,
• да се запазват цветовете на оригиналното оформление,
• да не се показва в контекст, който би могъл да навреди на
Продавача,
• да не се повреждат и закриват емблемата или изображенията на
продуктите,
• Купувачът да посочва източника при всяко представяне на
продуктите на Продавача.
Изображенията на продуктите на Продавача (снимки, направени от
Купувача, схеми) могат да се ползват за реклама на Купувача, при
условие завършеното изображение ясно да показва продуктите и
марките и да е очевидно, че това са продукти на Продавача. Ако
изображение на продукт не показва ясно марката, Купувачът е длъжен
да даде информация за марката на продукта пряко върху него или да
постави добре видима информация за марката до изображението.
2.4 Чертежите, техническите документи, софтуерът и др., предоставени
на Купувача преди или след сключването на договора и които могат да
се използват за производството или работата на доставените артикули
или техни компоненти, остават изключителна собственост на
Продавача. Без съгласието на последния Купувачът няма право да ги
ползва, копира, възпроизвежда или предава на трети страни. Ако
даден договор не се осъществи, Купувачът се задължава, да върне
всички тези документи на Продавача.
3. Поръчки
3.1 Поръчка се смята за подадена, ако е в писмен вид, доставена по
телефакс или по електронна поща.
3.2 Ако Купувачът поръчва стоки по телефона, Продавачът има право
да изиска поръчката в писмен вид или писмено приемане на
„Потвърждение на поръчка“.
3.3 Поръчката за покупка трябва да включва следното:

•

търговската фирма и адреса на управление на Купувача (или име и
място на основната дейност за физически лица),
• ЕИК и ИН по ДДС,
• код на продукта (№ на частта), с които еднозначно се
идентифицира предметът на поръчката (цифрово означение на
продуктите по вида им, определен в ценоразписа на Продавача),
словесно описание, количество заявени продукти, начинът за
превоза им и точното място за доставка, името и подпис на
Купувача или негов упълномощен представител.
3.4 Договорът се сключва чрез писменото приемане от Продавача на
поръчката на Купувача, изпратена от Купувача до Продавача – без
неоправдано отлагане след получаване на поръчката. Ако Продавачът
не приеме поръчката на Купувача, се смята, че договор не е сключен и
Купувачът има право да подаде друга поръчка до Продавача.
3.5 Купувачът декларира, че като подаде поръчка за покупка, поръчката
е обвързваща за него, по-конкретно по отношение на идентификацията
на стоките (№ на частите), поръчани бройки, единични цени, средства
за транспорт и описание на поръчката.
4. Цени/условия на плащане
4.1 Цените са в евро, без опаковка, нетни, при условие Ex-Works
[франко завод] съгласно Инкотермс 2020 („EXW“), без сглобяване,
монтаж или демонстрация и без привеждане в съответствие с местните
наредби на Купувача. Възможност за писмено съгласие в противен
смисъл се запазва.
4.2 По принцип плащане следва да се извършва съгласно условията за
плащане и в договорените срокове и валута, без удръжки.
4.3 Плащанията от Купувача ще се разглеждат като изцяло изпълнени,
когато постъпят по сметката на Продавача.
4.4 Купувачът се ангажира да плати покупната цена на датата за
плащане; всякакви компенсации за претенции от какъвто и да било вид
се изключват, без предварително писмено съгласие от Продавача.
Продавачът не носи отговорност за вреди, освен ако той не е
допринесъл умишлено за вредите или поради груба небрежност от
негова страна. Всички оставащи след това претенции се ограничават до
типичните предвидими щети. Неуредени претенции не освобождават
Купувача от задължението му да плати покупната цена.
4.5 В случай на забавено плащане от Купувача, Продавачът има право
да отложи изпълнението на собствените си задължения до изплащане
на дължимата сума.
4.6 При забава на плащане след договорения срок за плащане, дори и
без напомнително писмо, Купувачът дължи лихва за просрочие, както
е определено от Банката на България в съответствие с българските
закони.
4.7 При забава на плащане на артикул за доставка, който още не е във
владение на Купувача, Продавачът има право писмено да прекрати
договора и да претендира за неустойка.
4.8 При забава на плащане на артикул за доставка, който вече е във
владение на Купувача, Продавачът има право да прекрати договора
или да изиска незабавно плащане на цялата оставаща сума. В случай на
прекратяване на договор за покупка от Продавача, Купувачът се
задължава да върне артикула за доставка, незабавно и безплатно, на
Продавача или, по избор на Продавача, до адреса на производителя.
Освен това Купувачът е длъжен да плати компенсация на Продавача за
всякакви обезценки и наеми. Сумата на компенсацията за обезценка е
30% от покупната цена след започване на първата година на
притежание и допълнителни 15% за всяка започнала следваща година.
Наемът е в размер на 1,5% от покупната цена на месец за срока на
притежанието от Купувача. В заключение Продавачът има право да
претендира за разходите по сглобяване, разглобяване, двупосочен
превоз, автотранспорт, застраховка и всички други разходи, понесени
във връзка с договора.
4.9 Купувачът изрично потвърждава, че горните принципи за
изчисляване са оправдани и подходящи; като се разбира, че правото на
компенсация при доказано по-интензивно износване и повреди остава
запазено.
5. Запазване на собствеността
5.1 Купувачът потвърждава, че Продавачът е собственик на артикулите
за доставка, докато за тях не бъде платено изцяло.
5.2. В случай на просрочие на плащане за артикул за доставка
Продавачът има право да забрани на Купувача да ползва артикула като
изключи функциите му – дистанционно или другояче.
5.2 До преминаването на собствеността Купувачът няма право да залага
артикул за доставка, да го препродава или да го превозва на друго
място без писмено съгласие.
5.3 Купувачът е длъжен незабавно да уведомява Продавача за промени
в адреса си.
5.4 Купувачът се задължава да се отнася с артикула за доставка
съгласно указанията и с най-голяма грижа и да извършва обичайната
поддръжка и обслужване, както е предвидено от производителя.
5.5 Преди приемане на артикул за доставка и докато той не бъде платен
изцяло, Купувачът е длъжен да застрахова в реномирана
застрахователна компания артикула по подходящ начин срещу кражба,
природни бедствия и злополуки.
6. Условия на доставка, транспорт и експедиция
6.1 Предварително условие за спазване на датата на доставка от
Продавача е Купувачът да е изпълнил всичките си нормативни и
договорни задължения, възникнали до момента на доставка на стоките

или услугите. Продавачът има право да спре доставката на стоките или
услугите, ако Купувачът е в забава с плащането на покупната цена или
част от нея или ако Купувачът не изпълни всички свои договорни
задължения, които по общо съгласие трябва да бъдат изпълнени преди
доставката на стоките или услугите.
6.2 Продавачът има право да развали договора, ако негови
подизпълнители не му доставят стоки, части или артикули, които да
отговарят на предмета на собствения договор за продажби на
Продавача и ако той не бъде в състояние да извърши доставка в срока,
уговорен с Купувача, поради причини извън контрола на Продавача.
Ако Продавачът не извърши доставка поради причини, свързани
единствено с него, Купувачът е длъжен да отпусне на Продавача
достатъчен допълнителен срок за изпълнение на задължението от наймалко 15 работни дни.
6.3 Рискът се прехвърля от Продавача на Купувача от датата, на която
артикулът стане готов за експедиция. Възможност за писмено
съгласие в противен смисъл се запазва. При поискване от Купувача,
Продавачът може да закупи актуална транспортна застраховка за
сметка на Купувача; всички останали застраховки са отговорност на
Купувача.
6.4 Купувачът е длъжен да заявява евентуални претенции за дефекти
по стоките в момента на приемане на стоките или, за случаи на скрити
дефекти, веднага след като установи дефектите.
6.5 Продавачът се смята за изпълнил задължението за доставка на
стоките в момента, в който бъдат предоставени за взимане от Купувача
или от първия превозвач.
6.6 Купувачът е длъжен да свери материалното съдържание на
пратката с приложената експедиционна бележка/гаранционна карта.
Ако съдържанието на пратката не отговаря на експедиционната
бележка, Купувачът е длъжен да отбележи несъответствията от
експедиционната бележка в транспортния документ и да поиска
потвърждение за тях от превозвача.
6.7 Ако Купувачът не приеме доставка или не спази някое от
задълженията си за оказване на съдействие, Продавачът има право да
изиска компенсация за евентуално причинени вреди, включително
допълнителни разходи.
6.8 Купувачът е длъжен да уреди застраховка срещу всички рискове.
Ако Купувачът не изпълни горното задължение Продавачът не носи
отговорност, по-конкретно за вреди, причинени при превоза на
стоките.
6.9 Подавайки поръчка, Купувачът се задължава надлежно да получи
стоките. Ако експедицията или приемането на партида от стоки се
отложи по искане на Купувача или поради причини извън контрола на
Продавача, рискът от увреждане на стоките преминава към Купувача от
момента, в който доставката следва да бъде предоставена за взимане
от Купувача по първоначалния график. От този момент доставките се
съхраняват и застраховат за риск и сметка на Купувача. Ако Продавачът
съхранява поръчаните, но не взети стоки, Купувачът е длъжен да плати
на Продавача такса за съхранение в размер на 1% от цената на
съхраняваните стоки за всеки ден на съхранение до датата на
вдигането им.
6.10 Купувайки стоките от Продавача, Купувачът дава изрично съгласие
с настоящите ОУП на Продавача, както са в сила в момента на покупка
на стоките. Актуалната версия на ОУП е на разположение на уебсайта
на Продавача на адрес www.bulmakmetal.com
7. Гаранция
7.1 Продавачът гарантира пред Купувача, за срок от 12 месеца от датата
на доставка за механичните части и за електрическите компоненти (с
изключение на бързоизносващите се части и компоненти), че
механичните части и електрическите компоненти на машините ще
бъдат без дефекти и ще отговарят на характеристиките, договорени от
Продавача и Купувача.
7.2 Терминът електрически части, по смисъла на тази гаранция,
обхваща всички електрически части, намиращи се в шкафа за
управление и таблото на оператора, както и мотори, двигатели на оси
и позиционни кодови датчици.
7.3 През гаранционния срок Продавачът се задължава да ремонтира
или, ако е необходимо, да заменя, при първа възможност и за своя
сметка, части, за които се докаже, че са станали дефектни или
неизползваеми поради некачествени материали или грешки в
проектирането или изработката. Частите се връщат от Купувача (при
условие CIF) на Продавача и Купувачът поема всички разходи, свързани
с връщането (напр. данъци, мита, разходи за превоз от летището до
крайния ползвател). Купувачът също поема разходите за снемане и
обратен монтаж на гаранционните части на машината. Продавачът
обаче поема разходите по ремонта или подновяването на тези части.
7.4 При тази гаранция обаче Продавачът се задължава да поеме само
разходите по ремонта или подновяването на тези части.
Преки/непреки или последващи загуби или вреди, претенции от
всякакъв вид и описание не се приемат.
7.5 Гаранционният срок автоматично изтича, ако Купувачът направи
промени, демонтаж или ремонт от свое име или чрез трета страна, без
преди това да е получил писмено съгласие от Продавача.
7.6 Гаранцията на Продавача не покрива нормално износване, щети
поради неправилна или небрежна работа с техниката от страна на
Купувача, неправилни маневри, дефектни работи по основите на
сградата, неправилно сглобяване, замръзване, претоварване,

използване на неподходящи смазочни материали, химично
ръждясване, електрическо или електролитно въздействие, износване,
увреждане, корозия, ерозия или отлагания вследствие на попадане на
вода и/или друго замърсяване, образуване на кухини и т.н.
8. Влошаване на финансовите условия, неприемане на доставка от
Купувача
8.1 Ако Продавачът установи влошаване при активите и финансовото
положение на Купувача, Продавачът има право да изиска авансово
плащане на цялата покупна цена или част от нея, или гаранция за
плащане, или да развали договора без неоправдано отлагане.
8.2 Ако доставка бъде забавена от обстоятелства, свързани с Купувача,
Продавачът има право да съхранява стоките, които трябва да се
доставят, за сметка на Купувача.
8.3 Всички задължения на Купувача към Продавача стават изискуеми от
датата на влизане в сила на решението за обявяване на Купувача в
несъстоятелност или подобен процес на ликвидация.
9. Непреодолима сила (форсмажор)
9.1 Никоя страна не носи отговорност за вреди, причинени на другата
страна от неизпълнение на договорни задължения, ако нарушението
се дължи на пречка, която е извън контрола на задължената страна и я
възпрепятства да изпълни задълженията си, освен ако може с
основание да се приеме, че задължената страна може да избегне или
превъзмогне пречката или нейните последици и че тя е очаквала тази
пречка по времето на встъпването в договорни отношения. Страната не
носи отговорност за подобни причинени вреди само за времето, през
което пречката съществува. За целите на настоящата разпоредба
„пречка“ означава обстоятелства на непреодолима сила, по конкретно
и без ограничение природни бедствия, наводнения, пожари, стачки
или други обстоятелства, на които страните не могат по никакъв начин
да повлияят. Ако горните обстоятелства възникнат, страните се
задължават да предприемат всички законни мерки за постигане на
целта на договорните им отношения въпреки пречките. Страните са
длъжни да се уведомяват взаимно за възникването на непреодолима
сила по факс, телефон или друг подходящ начин и без неоправдано
забавяне.
9.2 Случаите на повреди при експлоатация, забавяне при доставка или
неизпълнение от подизпълнители, недостиг на енергия и суровини,
смущения в транспорта, ако не могат да бъдат предвидени, стачки,
случаи на затваряне, административни процедури и проявите на
непреодолима сила освобождават засегнатата страна от задължения за
доставка или приемане за времетраенето на пречката и в рамките на
нейния обхват.
10. Приложимо право, юрисдикция
10.1 Споровете, свързани пряко или косвено с договора, се уреждат
съгласно българските закони.
10.2 Продавачът и Купувачът се задължават да решават всички спорове,
които могат да възникнат между страните, най-вече извън съда.
Продавачът и Купувачът приемат, че споровете, произтичащи от
сключените между тях договори или свързани с тях, които не бъдат
уредени с преговори, ще се решават от съдилищата на гр. София, които
имат ексклузивна териториална юрисдикция.
11. Заключителни разпоредби
11.1 Ако една или повече от разпоредбите на договора, сключен между
Продавача и Купувача, или на ОУП е или стане изцяло или частично
невалидна или незаконосъобразна, това не засяга валидността или
законосъобразността на останалите разпоредби на договора или на
настоящите ОУП. Продавачът и Купувачът ще заменят невалидните или
незаконосъобразните разпоредби с валидни и законосъобразни
разпоредби, които се доближават възможно най-много до
разпоредбите, които се заменят.
11.2 Купувачът има право да прехвърли своите права и задължения,
произтичащи от договорите и настоящите ОУП, на трети страни само с
предварително писмено съгласие от Продавача. Продавачът има право
да прехвърли своите права и задължения, произтичащи от договорите
и настоящите ОУП, на трети страни без ограничение, като с настоящото
Купувачът дава съгласие за прехвърлянето на правата и задълженията
на Продавача, произтичащи от договорите и ОУП.

