“БОБАЛ БОЯДЖИЕВ” ЕООД
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА
СТОКИ
5.5. КУПУВАЧЪТ е длъжен да предостави списък на лицата, имащи право да
1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1.1. Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилагат при продажба на стоки от ”БОБАЛ
приемат от негово име стока и да подписват документи, свързани с
БОЯДЖИЕВ” ЕООД, гр. Златица, ул. Кашана № 13, ЕИК 130584537,
доставката. В случай, че такъв списък не е предоставен или КУПУВАЧЪТ
наричано по-долу ”ПРОДАВАЧ”, на физически или юридически лица,
не е уведомил своевременно ПРОДАВАЧА за промяна на лица по списъка,
наричани по-долу ”КУПУВАЧ”.
то ще се счита, че всеки служител на КУПУВАЧА или друго лице
1.2. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, представляват отнапред установени разпоредби,
изпратено от него да получи или получило стоката от негово име, е
упълномощено да извършва тези действия.
които уреждат отношенията между ”ПРОДАВАЧА” и ”КУПУВАЧА” по
5.6. При скрити недостатъци на СТОКАТА, съществували преди
договор за продажба.
продажбата й, КУПУВАЧЪТ има право да иска тя да се замени с
1.3. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ пораждат правно действие между страните след
качествена стока. Ако такава замяна не е възможна или не се извърши найкато:
късно в 30-дневен срок КУПУВАЧЪТ може да иска съответно намаление
1.3.1. КУПУВАЧЪТ заяви писмено, че приема ОБЩИТЕ
на цената.
УСЛОВИЯ, при които продава ПРОДАВАЧЪТ;
1.3.2. КУПУВАЧЪТ е търговец и е знаел за ОБЩИТЕ 5.7. Правото на КУПУВАЧА по предходната точка се погасява с изтичането на
20-дневен срок от предаването на СТОКАТА.
УСЛОВИЯ или е бил длъжен да знае и не ги оспори до
момента, в който му е предадена стока от склад на
6. ПРЕДАВАНЕ
НА
СТОКАТА,
ПРЕМИНАВАНЕ
НА
ПРОДАВАЧА.
СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
1.4. Страните могат в писмен договор да уговарят помежду си и условия,
различни от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Тези условия се конкретизират в 6.1. Предаването на СТОКАТА се извършва в склада на ПРОДАВАЧА.
писмения договор и имат действие само за конкретната продажба. В този 6.2. Може да се уговори предаване на СТОКАТА на друго място или на
превозвач. В случай, че СТОКАТА се предава на превозвач осигурен от
случай, при несъответствие между уговореното от страните и ОБЩИТЕ
КУПУВАЧА собствеността и рискът от погиването и повреждането й
УСЛОВИЯ има сила уговореното.
преминавана върху КУПУВАЧА в момента, в който СТОКАТА бъде
1.5. Счита се, че има сключен писмен договор и тези ОБЩИ УСЛОВИЯ се
предадена на превозвача, в случай, че транспорта се организира от
прилагат за него когато е налице поне едно от следните обстоятелства:
ПРОДАВАЧА рискът преминава в момента на предаване на СТОКАТА в
има подписан писмен договор, който се позовава на тези ОБЩИ
склада на КУПУВАЧА.
УСЛОВИЯ;
има подписан приемо-предавателен протокол и/или фактура, които 6.3. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде СТОКАТА в уговорения срок. Ако
такъв срок не е уточнен, ПРОДАВАЧЪТ може да иска предаването й в
се позовават на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ;
разумен срок.
има издаден и подписан от другата страна писмен документ, който
удостоверява предаването на стоката, и другата страна е търговец, 6.4. Ако КУПУВАЧЪТ не се яви да получи СТОКАТА в уговорения срок или
след покана, ако срок не е уговорен, ПРОДАВАЧЪТ може да развали
който знае или е могъл да узнае за наличието на тези ОБЩИ
договора, без да дава допълнителен срок.
УСЛОВИЯ и не ги е оспорил при подписването на документа.
7. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПОСЛЕДИЦИ
2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА
2.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА правото на 7.1. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна
собственост върху СТОКАТА, описана: в писмен договор, в приемо- виновно не изпълнява свое задължение по него. Развалянето се извършва за в
предавателен протокол, във фактура, в складова разписка, срещу цена, бъдеще, като КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати възникналите до момента на
развалянето задължения.
която КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати.
7.2. КУПУВАЧЪТ не може да развали договора, ако количеството на
3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Цената на СТОКАТА се вписва в писмен договор и/или в приемо- предадената му СТОКА незначително се отклонява от договореното. В този
предавателен протокол, и/или складова разписка въз основа на случай КУПУВАЧЪТ заплаща цената на реално доставената му СТОКА.
7.3. КУПУВАЧЪТ не може да развали договора, ако забавата за доставяне на
определените от ПРОДАВАЧА цени на отделните артикули.
3.2. Ако в писмения договор изрично не е посочено, се приема, че цената на СТОКАТА е незначителна.
7.4. При забавено плащане, КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка
СТОКАТА е с включен ДДС.
в размер на 0.2 % от неиздължената цена за всеки просрочен ден.
3.3. Дължимата цена се заплаща при предаването на СТОКАТА.
3.4. Уговорка за авансово или разсрочено плащане на цената е допустима, само 7.5. Ако КУПУВАЧЪТ неоснователно откаже да приеме СТОКАТА,
ако е изрично отразена в писмен договор или в друг документ подписан ПРОДАВАЧЪТ може да развали договора, като има право на неустойка, в
размер 10 % от цената на стоката. Тази неустойка може да бъде прихваната и от
между страните.
3.4.1. При договорено в писмен договор разсрочено плащане, авансово платената цена или част от нея.
КУПУВАЧЪТ подписва в полза на ПРОДАВАЧА запис на 7.6. При забавено изпълнение на задължението си по т. 4.1. от ОБЩИТЕ
УСЛОВИЯ, продължило повече от 3 работни дни, ПРОДАВАЧЪТ дължи на
заповед за разсрочената сумата.
3.4.2. ПРОДАВАЧЪТ изисква по своя преценка от КУПУВАЧА КУПУВАЧА неустойка в размер на 0.2 % от стойността на непредадената
допълнителни търговски обезпечения, като например: стока, за всеки просрочен ден, но не повече от десет процента общо.
търговски залог, включително учредяване от КУПУВАЧА на 7.7. При неизпълнение на задълженията си по т. 8.3. неизправната страна дължи
особен залог върху предприятието му, залог на дружествени неустойка в размер на 5000 лева.
дялове на КУПУВАЧА в други дружества, лично 7.8. При неизпълнение на задължението си по т. 5.4. КУПУВАЧЪТ дължи на
поръчителство или съзадължаване на управителя и/или ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 5 000 лв. Независимо от неустойката по
съдружници в КУПУВАЧА - ЮЛ за задължението, учредяване предходното изречение, неизпълнението на задължението по т. 5.4. е основание
на ипотека върху недвижим имот притежание на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ да развали договора без предизвестие.
както и други възможни и допустими от действащото 7.9. В случай на завеждане на съдебен иск или каквото и да е друго
производство, вследствие на забава на дължими плащания от страна на
законодателство обезпечения.
3.5. Плащанията между страните се извършват в брой или по банков път, КУПУВАЧА или на неизпълнение на някое от задълженията му, всички
задължения на КУПУВАЧА стават незабавно изискуеми независимо, дали
съгласно изискванията на закона.
падежът по тях е настъпи;
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
4.1. ПРОДАВАЧЪТ предава СТОКАТА на КУПУВАЧА съгласно ОБЩИТЕ 7.10. Независимо от неустойкате дължими съгласно предходните точки
ПРОДАВАЧЪТ може да спре доставката на ново заявени стоки до пълното
УСЛОВИЯ и уговореното.
4.2. По искане на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ издава фактура, във връзка с изплащане на предходни задължения, като в този случай ПРОДАВАЧЪТ не
носи отговорност за недоставена стока.
извършената продажба, а по съгласие на страните и други документи.
4.3. Ако КУПУВАЧЪТ е в забава за получаване на стоката, ПРОДАВАЧЪТ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
8.1. Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат в писменна
може:
форма за действителност. Писмената форма се счита спазена при
- да я продаде по пазарни цени, след като извести КУПУВАЧА;
съобщения по факс, email, поща с известие за доставяне.
- при бързоразвалящи се стоки да ги продаде и без предизвестие;
4.4. Разноските, направени от ПРОДАВАЧА във връзка с действия по 8.2. Нищожността на клауза от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ или на допълнително
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на
предходната точка са за сметка на КУПУВАЧА.
конкретния договор, като цяло.
5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
5.1. КУПУВАЧЪТ е длъжен да изплати цената на СТОКАТА в размера, по 8.3. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация,
получена при или по повод сключването или изпълнението на конкретния
начина и в сроковете, определени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ или в друг
договор.
писмен документ, подписан между страните.
5.2. КУПУВАЧЪТ е длъжен да получи и вдигне цялото количество от заявена 8.4. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор
или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия
СТОКАТА.
относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или
5.3. КУПУВАЧЪТ е длъжен да прегледа стоката при получаването й и ако не
неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в ОБЩИТЕ
отговаря на изискванията да уведоми незабавно ПРОДАВАЧА. Ако
УСЛОВИЯ и в писмен договор се прилага българското гражданско и
КУПУВАЧЪТ не направи това, СТОКАТА се смята за одобрена.
търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез
5.4. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведомява ПРОДАВАЧА за всяка подлежаща
споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване
на вписване промяна в дружеството си, включително при промяна на:
пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата гр.
съдружници, управители, седалище и адрес на управление, както и при
София. Независимо от уговореното в предходното изречение
ликвидация, преобразуване, несъстоятелност, вписване на запор върху
ПРОДАВАЧЪТ по собствена преценка има право да предяви претенциите
дружествени дялове и/или върху цялото търговско предприятие.
си пред компетентният български съд.
Уведомлението се извършва в писмена форма в 15 дневен срок преди
8.5. Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от 02.05.2012 г. и се прилагат до
извършване на посочените промени.
изричното им отменяне или заменяне с други.

