ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
НА АВЕСТО ЕООД, ВАРНА

СГЛОБКА И ПУСК
Авесто ЕООД ще сглоби и ще пусне само оборудването във връзка с тази оферта, която ще
бъде прикрепена към договора за продажба.
Авесто ЕООД също ще сглоби ъпгрейда на това оборудване, което въпреки, че не е
доставено от Авесто ЕООД, но е договорено с писмен договор с доставчика на тези елементи
и подписано и подпечатано от отговорници на двете компании.
Сглобяването и инсталацията на оборудването от персонала на Авесто ЕООД ще е винаги
по време на работните дни във фабриката на купувача и според офертата ще е под
следващите норми:
1.
Преди започване на сглобката и инсталацията от персонала на Авесто ЕООД всички
предварителни работи трябва да са завършени (строителни и инженерни работи и други).
2.
Местата, където ще се проведе работата трябва да са в подходящи работни условия,
включително чистота, хигиена и безопастност, за да се позволи на нашите техници да
извършат своята работа.
3.
Работната таблица ще бъде представена дневно или седмично, където всички
инциденти или претенции ще се отбелязват и подписват.
4.
При инцидент по време на работа нашата отговорност ще е строго ограничена до
нашия персонал и оборудване.
5.
Абсолютно забранено е персонала ни да извършва операции, които не са сглобка
или инсталация и в такъв случай отговорността ще бъде отречена.
6.

Във всички случаи, земята трябва да е бетонирана, хоризонтална и равна.

7.
Когато се завършат сглобката и инсталацията, нашите техници ще извършат
пускането. Когато оборудването достигне договорения капацитет, процесът на инсталиране
ще се счита за завършен. Демонстрация на функциите в присъствието на персонала на
купувача ще бъде направено, както и ще бъдат дадени съвети. Когато има различни работни
смени всички ще бъдат обучени заедно, веднага щом общото разписание бъде договорено
между Авесто ЕООД и купувача, което ще устройва и двете компании.
8.
Всички продукти, торби и палети трябва да са на разположение за изпълнение на
необходимите тестове и слоевите формати договорени в договора за продажба. В случай,
че процеса на производство е спрян, машината ще бъде захранена с торби и/или продукт
ръчно. В случай, че персонала на Авесто ЕООД се нуждае от удължение на престоя на място
или трябва да пътува допълнително, Авесто ЕООД ще смята разходите почасово, като
допълнителни разходи.
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9.
Ако сглобката и пускането са прекъснати поради някакви причини, не по вина на
Авесто ЕООД, времето в престой ще бъде отчетено почасово, включително разходите и ще
бъдат таксувани допълнително.
ТЕСТОВЕ
1.
Обoрудването ще бъде напълно тествано в условията на производителя преди
изпращането. Техническото приемане на стоките ще бъде извършено във фабриката на
производителя, независимо от това дали купувача присъства или не.
2.
Материала, необходим за тестове и техническо приемане ще бъде изпратен от
клиента и доставен във фабриката на производителя без таксуване. Трябва да бъдат
изпращани всички необходими мостри и материали, които ще се опаковат и/или
палетизират.
3.
В случай, че няма възможност за техническо приемане с всички формати и продукти
може да се наложи да се изразходва допълнително време за настройката на машината на
място по време на сглобяването и пускането. Времето използвано за тази цел ще бъде
таксувано отделно. Същото може да се случи, когато продуктите са от различен тип от това,
което е било получени за тестване.

ОТГОВОРНОСТИ НА КУПУВАЧА
Купувача винаги е отговорен за:
1.
Освен ако не е определено обратното в договора за продажба или допълненията,
натоварването на оборудването, транспорта до фабриката на клиента, разтоварването и
поставянето на определените позиции.
2.
Поставяне на машините и организиране на дейностите (кранове, електрокари и т.н.)
3.
Оставянето на склад в затворени помещения близо до зоната за сглобяване на
материала, инструментите и обурудването, предназначени за инсталацията.
4.
Електрическо захранване, пневматика, газ и вода в близост до сглобяването, докато
дейностите и тестовете се състоят.
5.
Тръби за сгъстен въздух, електрически кабели и заземявания за да се свържат
таблата за управление.
6.

Работна сила, поискана от нашите техници (работници, техници, машини…)

7.
Осигуряване за нашите техници на оборудване и аксесоари, необходими за
инсталацията, като електрокари, скелете, стълби, точила, лостове, жакове, кислород,
ацетилен, обурудване за заваряване и т.н.
8.

Осветление, отопление и защита срещу огън в зоната за сглобяване.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Данни предоставени от Авесто ЕООД
Всички необходими документи, свързани с проекта: чертежи, машинни места, всички
основни размери, фланци и интерфейси.
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Наръчникът за монтаж (CD) се състои от две части - механична и автоматична.
Механичната част ще включва всички скици за сглобяване на отделните блокове,
инсталационни рисунки, списък с препоръчителен комплект резервни части.
Автоматичната част ще е от електрически и пневматически схеми.
Документацията включва и CE Декларация за съответствие (за инсталации в рамките на
Европейския съюз).
Цялата документация ще бъде доставена на английски език. Други езици при поискване,
превода ще бъде таксуван отделно. Целия операторски контрол, като тъч скрийн и
клавиатура ще бъде на местен език (препоръчваме валидиране / помощ за преводи).
Цялата документация ще бъде изпратена на CD. Ако се заяви допълнително хард копие, то
ще се таксува отделно.
Данни предоставени от купувача
В случай на поръчка, купувача трябва да попълни формуляр за инсталацията със
специфични данни относно продукта, който ще се палетизира (плътност, размери т.н.)
и/или опакова (торба, кашони и т.н.), тип на палета (европалет, CP1, т.н.), както и детайлна
информация.
СЕРТИФИКАТИ
Оборудването ще бъде доставено в съответствие с нашите производствени стандарти и то
не е подготвено за работа в класифицирана среда. Купувачът трябва да съобщи
предварително, ако машините трябва да работят в класифицирана среда.
Доставеното оборудване е произведено в съответсвие с действащите правила за
безопасност на Европейската Общност, номер 2006/42/CE. Сертификата за съответствие ще
бъде доставен заедно с документацията на машината. В този случай той е индикация, че
оборудването е съобразено с действащите регулации.
ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ
Срок за доставка (EXW)
Той започва да тече след извършване на авансовото плащане от страна на купувача. Това
ще бъде потвърдено при поръчката. Август и една седмица от декември не трябва да се
отчитат.
Валидност на офертата
В зависимост от обема на доставката.
УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
- 40% трансфер при поръчка.
- 50% трансфер след техническото приемане на стоките, но преди експедиция.
- 5% трансфер след финализиране на инсталацията.
- 5% трансфер след финално приемане от Купувача.
Последните 10% се заплащат наведнъж, ако инсталацията и стартирането се забавят
повече от 60 (шестдесет) дни от датата на доставка.
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В посочените цени не са включени:
 ДДС, който се начислява допълнително.
 Кран за разтоварване на оборудването от камиона.
 Транспорт, застраховка, монтаж, пуск и обучение на персонала.
ГАРАНЦИЯ
12 месеца от стартирането (финалното приемане) или 18 месеца от експедицията от
завода производител (FCA), което от двете събития настъпи по-рано, срещу всички
производствени дефекти в оборудването с изключение на труда и пътуванията.
ГАРАНЦИЯТА покрива следните елементи:
1.
Механични части. Замяна или ремонт на тези части от механичен дефект или с
производствени дефекти. Тези елементи ще бъдат изпратени към фабриката на купувача
(INCOTERM DDP), без включването на техническа намеса. Клиента трябва да достави
обратно подменените материали до фабриката на Авесто ЕООД (INCOTERMS DDP).
2.
Електрически и електронни части. Гаранцията ще покрие при същите условия,
каквито се предоставят от производителите на тези части. Гаранцията покрива замяната
или ремонта, както в предишния случай, на дефектните материали след демонстрацията на
правилна употреба и поддръжка от страна на купувача.
3.
Дефектно функциониращи елементи. Гаранцията също покрива замяната на
елементи в машината, които причиняват аномалии във функционирането или които не
извършват, това което е договорено в договора за продажба поради дефекти в
разработката, включително в този случай, намесата на нашия персонал.

Във всеки случай гаранцията не покрива следните пунктове:
1.
Намеси за смяната на препоръчителните резервни части, които не са купени от
купувача.
2.

Намеси за обикновенна подръжка за смяна на труднодостъпни места.

3.
Намеси за настройки, пускания, обучение на персонала или нежелание за опериране
извън стандартите или оферираните при пускането на оборудването.
4.

Счупени или повредени части поради лошо използване или липса на поддръжка.

5.

Намеси за ремонта или замяната на материали, посочени в предишните пунктове.

6.

Консумативи и износващи се части.

Авесто ЕООД
гр. Варна 9006, ул. Първа №22
ЕИК 103957971
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