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ОБЩИ УСЛОВИЯ
на „ТехФорм“ ООД
за доставка и продажба на кофражи и скеле

1. Настоящите Общи условия (накратко по-надолу ОУ) регламентират оферирането,
заявяването, доставката и продажбата на кофражна техника, скеле и компоненти от фирма
„Техформ“ ООД.
2. Всички сделки между фирма „Техформ“ ООД, наричана накратко ПРОДАВАЧ и клиентите,
наричани накратко КУПУВАЧ, са обвързани с тези ОУ.
3. Запитванията на всеки КУПУВАЧ се приемат и обработват от ПРОДАВАЧА и за тях се изготвя
писмена или устна оферта, която се изпраща по електронен път или устно.
4. Офертите на ПРОДАВАЧА са обвързващи го с вписаните в нея цени и условия в рамките на 3 дни
след изпращането им.
5. Ако КУПУВАЧЪТ приеме предоставената му оферта, той следва да изпрати заявка/поръчка за
желаните от него материали. В заявката той може да цитира номера на офертата или да приложи
спецификация.
6. Ако заявените материали са налични, КУПУВАЧЪТ може да ги закупи веднага, заплащайки
стойността им в брой, или по банков път по издадена проформа – фактура.
7. Ако заявените материали не са налични, ПРОДАВАЧЪТ издава проформа-фактура за аванс в
размер на минимум 25% от стойността им, вкл. ДДС.
8. Ако доставката на заявените материали се осъществи в следващ месец, за заплатения по
проформа-фактура аванс се издава данъчна фактура за аванс, която се изпраща по електронен
път на имейл адрес, посочен от Купувача.
9. Срокът за доставка обикновено е 4 (четири) седмици и тече от датата на получаване на аванса по
т.7.
10. Срокът за доставка може да бъде скъсен, ако заявените елементи са налични в склада на Техформ
ООД или в склада на завода-производител. Когато производствената програма на заводапроизводител е натоварена, срокът по т. 9 може да бъде удължен за което Техформ ООД не носи
отговорност пред КУПУВАЧА и не може да търпи неустойки за това.
11. В случай на форсмажорни обстоятелства (лоши метеорологични условия, стачки, затваряне на
границите и др. подобни) срокът за доставка може да бъде удължен.
12. Ако доставката не може да бъде осъществена, заплатеният аванс се възстановява в 5-дневен срок
от датата, на която е станало ясно, че доставката не може да се осъществи. За целта КУПУВАЧЪТ
изпраща на ПРОДАВАЧА своя банкова сметка.
13. След получаване на заявените материали в склада на ПРОДАВАЧА, той уведомява писмено
КУПУВАЧА и му изпраща проформа-фактура за остатъка от стойността на заявените материали,
включително ДДС.
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14. Веднага след заплащане на цялата стойност на заявените материали ПРОДАВАЧЪТ подготвя
материалите за експедиция.
С постъпилите от Купувача плащания в недостатъчен размер се погасяват най-старите задължения
към „Техформ“ ООД, включително начислени лихви и неустойки за забавяне на тяхното плащане.
15. КУПУВАЧЪТ чрез своя представляващ управител трябва да изпрати на КУПУВАЧА писмено
уведомление с данните на лицето, което ще получи заплатените материали, както и данните на
превозното средство с което ще стане получаването.
16. Ако КУПУВАЧЪТ използва услугите на куриер, спедитор и други подобни, той уведомява писмено
ПРОДАВАЧА за данните на водача, номера на автомобила и фирмата, която ще получи
заплатените материали.
17. Предаването на материалите става с приемо-предавателен протокол, в който се описват
видовете, артикулните номера и количествата им.
18. Този протокол се подписва от изпратения от КУПУВАЧА представител или от водача на
транспортното средство, изпратено да получи материалите. Ако доставката се осъществява чрез
куриерска фирма, документите, издадени от нея, са доказателство за извършването на доставката
от страна на КУПУВАЧА на стоката, чието съдържание е описано в приемо-предавателния протокол.
Последният се подписва от представителя на куриерската фирма.

19. Лицето, получаващо заявените материали, проверява количествата и вида им преди да подпише
протокола.
20. Рекламации в по-късен период не се приемат.
21. Разходите за доставка и рискът по доставката са за сметка и на отговорност на КУПУВАЧА.
22. Разходите за натоварване на заплатените материали са за сметка на ПРОДАВАЧА.
23. ПРОДАВАЧЪТ издава своевременно данъчна фактура за заплатените и предадени материали.
Фактурата се изпраща по електронен път на имейл адрес, посочен от КУПУВАЧА за официална
кореспонденция.
24. Ако КУПУВАЧЪТ се откаже от заявените материали, заплатеният аванс не се възстановява. Това
не важи за заявени материали с нестандартни размери или със специфично приложение и
КУПУВАЧЪТ дължи пълната им стойност.
25. За всички кофражни елементи и окомплектовка към тях КУПУВАЧЪТ получава гаранция. Условията
по нея са публикувани на сайта www.techform.info
26. Гаранцията отпада, ако КУПУВАЧЪТ е използвал закупените материали не по предназначение, в
нарушение на инструкциите и ръководствата за експлоатация, претоварвал ги е, правил е опит за
ремонт или е подменял части без съгласието на ПРОДАВАЧА, както и в случаите, че КУПУВАЧЪТ
има неизплатени задължения към ПРОДАВАЧА.
27. ПРОДАВАЧЪТ се ангажира, при поискване, да предоставя на КУПУВАЧА монтажни планове в
електронен вид за използването на закупените кофражни системи и системи скеле в
продължение на 12 месеца.
28. ПРОДАВАЧЪТ предоставя безплатно в продължение на 1 работен ден (8 часа) свой технически
консултант, който да запознае представителите на КУПУВАЧА с начина на правилна експлоатация
на закупените кофражни системи и системи скеле.
29. ПРОДАВАЧЪТ предоставя безплатно проспекти и ръководства за експлоатация за закупените
кофражни системи и системи скеле в електронен вид.
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30. КУПУВАЧЪТ използва закупените материали на своя отговорност.
31. За да може да използва закупените кофражи и скеле дълго време, а изгражданите съоръжения да
бъдат с високо качество, се препоръчва на КУПУВАЧА да прилага предоставените му от
ПРОДАВАЧА и неговите представители указания.
32. Препоръчва се КУПУВАЧЪТ да използва предоставяните от ПРОДАВАЧА консумативи (минерално
кофражно масло, тапи, тръбички, конуси, винтови анкери и др.) и оригинални резервни части и
окомплектовка, които ще удължат експлоатационния срок на кофражите и тяхното безопасно
използване.
33. За всички товарозахватни и товароподемни средства КУПУВАЧЪТ трябва да извършва нормативно
предписаните проверки и инспекции. Всяко такова средство е снабдено с трайно закрепена към
него табела с данните, изискуеми от нормативните документи.
34. В случай на спор двете страни ще се опитат да го решат с преговори.
35. На основание чл. 117 от ГПК страните се договарят да променят мястото на подсъдност, като
компетентен съд в случай на неразрешим спор става Софийския районен или Софийския градски
съд.
36. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са издадени от „Техформ“ ООД и са одобрени със заповед
№ 1/31.12.2020 г.
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