ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА
Apr-17

Тези Общи условия за покупка се прилагат за всички търговски сделки сключени от и между Индуматик
ООД, наричано по-долу за краткост Индуматик от една страна, а от друга страна юридическо лице, наричано подолу доставчик, при което доставчика се задължава да продаде и достави, а Индуматик да закупи и приеме
поръчаната стока или услуга.
Изпратената от Индуматик писмено потвърдена заявка съдържа и представлява уведомление за
доставчика, че сделката се сключва при описаните по-долу Общи условия за покупка.
Общите условия за покупка се прилагат и представляват неразделна част от всяка потвърдена заявка,
освен ако в заявката изрично не е посочено друго.
Общите условия за покупка стават задължителни за доставчика, който безусловно и неотменимо ги
приема и се съгласява да бъде обвързан от тях с приемането на заявката, както е била направена първоначално
или както е била изменена впоследствие от Индуматик. В случай че Индуматик и доставчика са в трайни
търговски отношения заявката се счита приета от доставчика, ако не бъде отхвърлена от него писмено веднага
след получаването й. Във всички останали случаи заявката се счита приета с писмено потвърждение от
доставчика.
При противоречие между общите условия за покупка и условията на приетата заявка, приоритет имат
условията на приетата от доставчика заявка.
Условията, които се съдържат в настоящите общи условия и в приетата заявка, заедно с приложените
към тях документи или такива, към които двете страни препращат, съдържат всички договорености между
Индуматик и доставчика. Никакви писмени или устни изявления, условия и забележки, направени от доставчика,
преди, при или след приемането на заявката, няма да обвързват Индуматик, освен ако той не е изразил
съгласието си с тях в писмена форма.
Общите условия могат да се изменят и допълват по всяко време едностранно от Индуматик, като такива
изменения и допълнения ще имат действие спрямо доставчика за в бъдеще - от момента, в който е бил
надлежно уведомен за тях и ще се прилагат към всички последващи приети заявки, подадени от Индуматик след
тази дата.
Цени и плащане
Покупната цена на стоката, заявена за покупка от Индуматик, се посочва в направената заявка. Ако не е
оговорено друго цените са валидни до склад на Индуматик във Варна. Основните цени са без включен данък
добавена стойност. Цените са в евро или лева и са формирани при курс 1 EUR = 1,95583 BGN, като при промяна
на курса следва преизчисление на цените.
Индуматик заплаща договорената покупна цена срещу доказателство за извършена доставка, освен ако
в заявката изрично не е посочено друго.
Доколкото не е посочено друго в заявката, Индуматик извършва плащането на покупната цена
посредством банков превод в срок от 30 (тридесет) дни от датата на извършване на доставката, срещу издадена
фактура, съгласно изискванията на Индуматик. Индуматик не е длъжен да извършва авансови плащания или
плащания въз основа на проформа фактури.
Индуматик няма задължение да заплаща каквито и да било разходи за опаковане, ако те не са изрично
посочени в заявката. Разходите свързани с изпълнение на доставката възникнали след сключване на сделката, в
това число за експедиция, опаковка, митнически такси и данъци се поемат от доставчика, освен ако няма друга
договореност. Всички банкови разходи са за сметка на доставчика.
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Срок и доставка
Изпълнението договореното в срок е съществено условие за всяка доставка. Срокът за доставка може
да бъде удължаван единствено със съгласието на Индуматик. Като дата на изпълнение на срока се счита датата
на доставяне в склада на Индуматик и предаване стоката от спедитора или куриера.
Ако доставчикът забави доставянето на стоката, Индуматик има право по своя преценка: да даде на
доставчика допълнителен разумен срок за изпълнение; или ако забавянето е повече от 30 дни да се откаже
писмено от приетата заявка; или ако причината е в транспорта да организира самостоятелно транспорта на
заявената стока до определеното в заявката място на доставка, като всички транспортни и други свързани с тях
разходи, възникнали за Индуматик над тези, които биха възникнали при доставка в първоначално уговорения
срок, са за сметка на доставчика и Индуматик има право да ги удържа от дължимите на доставчика суми или да
иска от него тяхното възстановяване.
Във всички случаи, ако заявената стока или част от нея не е доставена от доставчика в срок, Индуматик
има право да иска неустойка за забава в размер на 0.5 процента на ден от стойността на забавената стока, но не
повече от 10 процента от общата стойност на заявената от Индуматик стока по съответната приета заявка.
Индуматик има право също така на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, възникнали
в резултат от неизпълнението на задължението на доставчика да достави заявената стока в срок, които
надхвърлят размера на уговорената неустойка.
Доставчикът се задължава да достави стоката - предмет на заявката, в помещенията на Индуматик,
находящи се в гр.Варна, България, освен ако в приетата заявка изрично не е посочено друго.
Транспорт и собственост
Собствеността върху стоката, предмет на приетата заявка, преминава върху Индуматик в момента на
предаването на стоката от доставчика на Индуматик в мястото на доставка.
Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката, както и рискът от всякакви разходи, които биха
могли да възникнат с транспортиране и съхранение на стоката, остават за доставчика до момента, в който стоката
бъде предадена в склад на Индуматик. Рискът се поема от доставчика и при частични и предсрочни доставки.
Това не важи в случаите, когато Индуматик използва собствени транспортни средства.
Всички разходи за транспортиране на стоката до мястото на доставка са за сметка на доставчика, освен
ако в заявката изрично не е посочено друго.
Индуматик има право да определи превозвача, спедитора или лицето, което ще достави стоката –
предмет на заявката, както и маршрута за доставка, при условие, че от това за доставчика не възниква
задължение за извършване на допълнителни разходи, които са по-големи от обичайните.
Транспортът следва да бъде извършен при спазване на нормативните изисквания относно превоз на
стоката, предмет на приетата заявка.
Отказ от заявка
Ако стоката – предмет на заявката, е стандартна номенклатура, Индуматик има право по своя преценка,
с писмено известие до доставчика, да се откаже от направената заявка или на част от нея по отношение на
ненатоварената или недоставената част от стоката, като заплати на доставчика цената на стоката, натоварена и
доставена на Индуматик до момента, в който доствачика е получил известието за прекратяване.
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Ако стоката – предмет на заявката, са произведени или изработени по спецификация на Индуматик,
същият има право по всяко време преди приключването на работата по заявката да се откаже от приетата заявка,
като отправи писмено известие до доставчика с незабавно действие. Доставчика се задължава да прекрати
изпълнението на заявката от момента на получаване на известието, освен ако Индуматик не е посочил друго.
В този случай Индуматик се задължава да заплати на доставчика всички оправдани и документално
доказани разходи извършени до датата на прекратяването, включително разходи по прекратяване на договори
с подизпълнители, всички увеличени с 5% (пет процента), но не повече от цената на стоката, определена в
заявката, при условие, че към датата на прекратяването доставчика не е в забава. В тези случаи всички
изработени до датата на отказа стоки и части от тях са собственост на Индуматик и той може да се разпорежда
с тях по своя преценка.
Освен уговореното в този раздел, доставчикът няма право да предявява каквито и да било претенции
за изплащане на обезщетение за пропуснати ползи или за други вреди във връзка с предсрочното прекратяване
на приетата заявка.
Доставчикът няма право, без писмено съгласие от Индуматик, да прехвърля всички или част от своите
права и задължения по приетата заявка на трети лица. Във всички случаи доставчикът отговаря за действията на
свои подизпълнители или доставчици като за свои действия, а Индуматик има спрямо последните всички права,
каквито има и срещу доставчика.
Интелектуална собственост
Доставчикът гарантира, че закупуването и използването на стоката – предмет на всеки Договор за
покупко-продажба, от Индуматик по никакъв начин не нарушава каквито и да било патенти, промишлени
дизайни, търговски марки, авторски права, или каквито и да е други права върху интелектуална собственост.
Доставчикът се задължава да обезщети фирма Индуматик, в случай че за нея възникне задължение за
заплащане на обезщетение от какъвто и да е характер, когато това задължение произтича от нарушение на
патенти, промишлени дизайни, търговски марки, авторски права или каквито и да е други права на
интелектуална собственост в Република България или извън нея, свързано с естеството, формата или
състоянието на стоката, продадена и/или доставена от доставчика, в изпълнение на която и да било заявка, или
с препродажбата или използването на тези стока от Индуматик или клиент на Индуматик, за който стоката е била
предназначена.
Гаранции
Доставчикът гарантира, че стоката, както и всички материали, от които тя е изработена, отговарят на
описанието, съответстват на приложимите законови изисквания, са нови и без недостатъци, съобразени са със
спецификацията, съдържаща се в заявката, и могат да бъдат използвани за предназначението, изрично посочено
в заявката. При предаване на стоката доставчикът предоставя на Индуматик сертификати за качество на стоката
и/или на материалите, издадени от производителя в свободна форма, освен ако в приложимото
законодателство не са установени специални изисквания. При поискване от страна на Индуматик, доставчикът
представя и всякакви други документи, отнасящи се до произхода на стоката, одобрения и др.
Доставчикът се задължава да предаде стоката необременена от каквито и да било тежести, претенции
на трети лица и др. В случай, че стоката е обременена с права на трети лица или каквито и да е тежести,
доставчикът носи отговорност, съгласно българското и/или международното законодателство.
Индуматик ще прегледа стоката в разумен срок от доставката в мястото на доставка. Всички дефекти на
стоката, които са били установени от Индуматик при прегледа, ще бъдат съобщени на доставчика писмено в 3
(три) дневен срок от тяхното откриване от Индуматик или неговите представители. В този случай Индуматик ще
има всички права, както са предвидени в тези общи условия.
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Ако стоката имат недостатъци, които не са били известни на Индуматик, не са могли да бъдат установени
към момента на предаването и първоначалния им преглед и които намаляват тяхната стойност или тяхната
годност за употребление, Индуматик има право да: върне стоката на доставчика и да не заплати или иска
обратно платената цена в пълен размер, заедно с разноските, извършени във връзка с изпълнението на
съответната приета заявка; или да задържи стоката в състоянието, в което се намират, и да получи съответно
намаляване на цената; или да отстрани недостатъците за сметка на доставчика; или да поиска замяна на стоката
със стока без недостатъци, която отговарят на приетата заявка.
Индуматик упражнява горепосочените права в рамките на гаранционния срок, предоставен от
доствачика, който няма да е по-кратък от 12 (дванадесет) месеца от датата на получаването на стоката от
Индуматик или от въвеждане в експлоатация на стоката или съоръжението, за което тя е предназначена.
Всички продукти се заменят от доставчика с нови, когато те, в рамките на 12 месеца след прехвърляне
на риска, са станали неизползваеми или тяхната използваемост е значително ограничена вследствие на
обстоятелства, възникнали преди прехвърлянето на риска, и по-специално следствие на дефектно производство,
некачествен материал или дефектно изпълнение. За бързоизносващите се части това правило не е валидно.
Срокът на отговорността по отношение на предмета на доставка се удължава с времетраенето на
предизвиканото от поправките спиране на работата.
При основателна рекламация доставчика поема разходите за подмяна на рекламираните изделия.
Индуматик трябва да предостави необходимото време и възможност за извършване на поправките, респ.
замяната. Само в спешни случаи на заплаха за сигурността на работата и предпазване от големи щети, Индуматик
има право, след получаване на предварително съгласие от доставчика, да отстрани дефекта сам или с помощта
на трети лица и да поиска възстановяване на необходимите разходи. Това се отнася и в случай, че доставчика се
забави с отстраняването на дефекта.
Индуматик има право на обезщетение, когато поправката, замяната или отстраняването на дефекта не
са станали навреме след напомнянето или са се провалили окончателно след многократни опити, въпреки
разумния срок.
Доставчикът е длъжен да осигури необходимия сервиз и поддръжка съгласно действащото
законодателство и търговската практика.
Установените по-горе в този раздел задължения за доставчика не лишават Индуматик от правото му да
предявява други претенции към доставчика, в случай че доставената стока е некачествена или не отговаря на
стандартите, установени в законодателството или добрата търговска практика.
Доставчикът обезщетява Индуматик за претърпените от него вреди, в случай, че за Индуматик възникне
задължение за заплащане на обезщетение от какъвто и да е характер, когато това задължение е свързано с
увреждане на лице или унищожаване и/или повреждане на имущество, произтичащи от дефект на стоката
независимо дали дефектът е по вина на доставчика или негов поддоставчик.
Доставчикът се съгласява, че Индуматик или негов упълномощен представител имат право на пълен и
свободен достъп, в приемливо време, за проверка, получаване на информация и обсъждане на изпълнението
на приетата заявка на всеки един етап от доставката, проектирането, изработката или монтажа, на територията
на който и да е цех, завод или друго място, където доставчикът, негов подизпълнител или доставчик
осъществяват дейност по изпълнението на заявката. Индуматик или негов упълномощен представител имат
право да не приемат или да спрат всяка извършена или намираща се в процес на извършване работа, по
изпълнение на заявката, ако тя не отговаря на изискванията в заявката или на обичайно приетото съгласно
добрите търговски практики качество, като неприетата или спряна работа следва да бъде поправена или
заменена за сметка на доставчика. Извършването на проверка по тази точка не освобождава доставчика от
задълженията му по приетата заявка или по общите условия, като липсата на отказ от страна на Индуматик за
работа, която не отговаря на изискванията, не се счита за одобрение на същата работа.
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В допълнение към уговорената в предходния раздел отговорност за недостатъци на доставената стока,
доставчикът отговаря за всяко друго виновно неизпълнение на свое задължение по приетата заявка съгласно
общите правила на търговското и гражданското законодателство.
Индуматик не носи каквато и да било отговорност за вреди и щети, претърпени от доставчика при или
във връзка с изпълнението на приетата заявка с изключение на такива, които са настъпили в резултат на виновно
неизпълнение на задълженията на Индуматик по приетата заявка при условията на умисъл или груба
небрежност.
Неопредолима сила
В случай на непреодолима сила и/или форсмажорни обстоятелства, включително природно бедствие,
решение на държавен орган, военни действия, стачка, безредици или гражданско неподчинение или друго
непредвидимо събитие от извънреден характер, доколкото те променят икономическото значение или
съдържание на обема на доставката или оказват въздействие върху работата по доставката и в случай, че се
установи допълнително невъзможност за изпълнението, то договорът се променя в съответствие с новите
условия. Ако това е икономически неизгодно, то Индуматик има право да се откаже от договора изцяло или
частично. В този случай никоя страна не носи отговорност.
Конфиденциалност
Доставчикът е задължен да се отнася строго поверително към всякакви информации, ноу-хау и други
търговски тайни във връзка с изпълнението на съответната поръчка и да не дава или предоставя достъп на трети
лица до информации, документи, чертежи, скици или други материали без изричното съгласие на Индуматик.
Индуматик ще се отнася към документи на доставчика също така поверително.
За целите на общите условия “поверителна информация” означава цялата информация, свързана с
търговската дейност на доставчика и Индуматик, която им е станала известна при или по повод на изпълнението
на която и да било поръчка.
Доставчикът и Индуматик няма да използват поверителна информация, освен когато това е необходимо
за целите на изпълнение на приета заявка. Доставчикът и Индуматик няма да разкриват поверителна
информация на трети лица без изричното съгласие на другата страна, дадено в писмена форма, освен в случаи,
когато се отнася до нейни служители, управители, членове на управителни и контролни органи, акционери и
съдружници и техните служители, както и финансови, данъчни, търговски и правни консултанти, при условие че
те са поели същите задължения за поверителност.
Други
Всички спорове, породени от приета заявка и общите условия, или отнасящи се до права, произтичащи
от тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение
или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в него или приспособяването му към
нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните, а ако това не е
възможно – ще бъдат отнасяни за разрешаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена
палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
Общите условия и приетите заявка са изготвени и се тълкуват съобразно действащото в Република
България законодателство. То се прилага към всички неуредени общи условия и съответната приета заявка.
Доставчикът се задължава да извършва всички необходими уведомления, да осигури за своя сметка
всички необходими разрешения, одобрения или лицензи и да спазва всички други разпоредби и изисквания на
действащото законодателство и добрата търговска практика, свързани с доставката на стоката – предмет на
приетата заявка.

Индуматик ООД
бул. „Република” 97
9020 Варна
България
ЕИК: 147049382

Indumatic Ltd.
Blv. “Republika” 97
9020 Varna
Bulgaria
VAT: 147049382

Тел. | Tel.: +359 (0)52 500 880
Факс | Fax: +359 (0)52 500 880
E-mail: office@indumatic.com
Web: www.indumatic.com

Page 5 of 6

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА
Apr-17

Общите условия се изготвят на български и на английски език. В случай на противоречие между двата
текста, българският текст ще има предимство. Същото се отнася и за други документи, сключени на български и
английски език, по отношение на които се прилагат общите условия.

Индуматик ООД
бул. „Република” 97
9020 Варна
България
ЕИК: 147049382

Indumatic Ltd.
Blv. “Republika” 97
9020 Varna
Bulgaria
VAT: 147049382

Тел. | Tel.: +359 (0)52 500 880
Факс | Fax: +359 (0)52 500 880
E-mail: office@indumatic.com
Web: www.indumatic.com

Page 6 of 6

