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1.

KASUTUSALA
1.1. Käesolevaid toodete müügi üldtingimusi kasutatakse Baltic Floc OÜ (edaspidi Müüja) poolt kõikide toodete ja teenuste (edaspidi Tooted) müümisel või
vahendamisel, välja arvatud juhul, kui pooled lepivad kokku teisiti. Muuhulgas kohalduvad käesolevad üldtingimused ka Toodete müümisel muu kokkuleppe alusel
kui käesolevate üldtingimuste peatükis 2 nimetatud kauba ostu-müügi raamlepingu alusel.
1.2. Käesolevate üldtingimuste mõistes on Ostja isik, kellega Müüja sõlmib lepingu Toodete müümiseks või vahendamiseks.

2. KAUBA OSTU-MÜÜGI RAAMLEPINGU SÕLMIMINE
2.1. Müüja ja Ostja, tegutsedes kumbki oma majandus- ja kutsetegevuses, sõlmivad kauba ostu-müügi raamlepingu (edaspidi Leping), mille alusel Müüja müüb
Ostjale erinevaid Tooteid.
2.2. Müüja pakkumus Lepingu sõlmimiseks kehtib pakkumuses määratud tähtajani. Kui pakkumuse kehtimise tähtaega ei ole määratud, kehtib pakkumus 15 päeva
pakkumuse tegemise kuupäevast alates.
2.3. Lepingu sõlmides tagab Müüja Lisa 1’s fikseeritud hinnad maksimaalselt jooksva kalendriaasta lõpuni, välja arvatud juhul, kui pooled lepinvad kokku teisiti.
2.4. Kõikides Müüja Tooteid puudutavates materjalides, sealhulgas dokumentides, reklaamides ja hinnakirjades esitatud kaalu, mahtu, mõõtmeid, hinda ja tehnilisi ning
muid omadusi puudutavad andmed on Müüjale siduvad ainult juhul, kui nendele viidatakse eraldi pooltevahelises kokkuleppes või Müüja on need hiljem
aktsepteerinud.
2.5. Müüja poolt Ostjale antud Tooteid puudutavad materjalid, sealhulgas näidised, spetsifikatsioonid, kvaliteedisertifikaadid, pildid, joonised, arvutused ja muu materjal
on Müüja omand. Ostjal ei ole õigust neid kolmandale isikule üle anda ja avaldada.
2.6. Ostja nõustumisel Müüja pakkumusega vormistatakse Ostja ja Müüja vahel tähtajatu Leping.
2.7. Lepinguga lepivad Pooled kokku nende vahel Toodete müügilepingute sõlmimise tingimused ning nende müügilepingute tingimused. Toodete müügilepingud
sõlmitakse Ostja poolt tellimuste (edaspidi Tellimus) esitamise ja Müüja poolt nende kinnitamise teel.
3.

TOODETE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
3.1. Müüja poolt Lepingus, pakkumuses, tellimuse kinnituses ja teistes dokumentides esitatud või aktsepteeritud Toodete üleandmise tähtaeg on kokkuleppeline.
3.2. Kui Leping ei sätesta teisiti, peab Müüja Tooted Ostjale üle andma mõistliku aja jooksul pärast Tellimuse kinnitamist, reeglina täidetakse tööpäeval enne kella 11
edastatud Tellimused sellele järgneva 1-3 tööpäeva jooksul.
3.3. Tooted tarnitakse vastavalt Incoterms 2010 tarnetingimustele.
3.4. Kui Müüja on vastavalt Lepingule kohustatud korraldama Toodete transpordi Ostja poolt nimetatud kohta, siis tagab Ostja Müüjale vaba ligipääsu Toodete
üleandmise kohale. Ostja vastutab Toodete vastuvõtmise, saatedokumentide allakirjutamise jms viivituseta toimumise eest. Kui Ostja ei võta Tooteid vastu
kokkulepitud ajal, hüvitab ta Müüjale sellega tekitatud varalise kahju.
3.5. Müüja on vastavalt lepingule kohustatud korraldama Toodete transpordi Ostja poolt nimetatud kohta ning valib Toodete kohaletoimetamise viisi,
transpordivahendi, kohaletoimetaja või vedaja ja teekonna ning otsustab vajalike kaitsevahendite olemuse ja ulatuse üle kui ei ole kokku lepitud teisiti.
3.6. Müüjal on õigus anda Tooteid üle mitmes osas. Sellega seotud lisakulud (transport, logistika, ladustamine) jäävad Müüja kanda.
3.7. Tooted antakse üle Müüja poolt mõõdetud kogustena. Üleantav kogus võib erineda Lepingus või Tellimuses näidatud kogusest mõõte määramatuse piiridesse
jääva suuruse võrra. Kogust, mahtu ja kaalu mõõdetakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
3.8. Toodete juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Toodete üleandmisega või Toodete Ostjapoolsele kaubavedajale transportimiseks
üleandmisega, kui üldtingimuste punktis 3.4 või Lepingus sätestatud tarneklauslist ei tulene teisiti. Kui Müüja on teavitanud Ostjat Toodete valmispanekust
üleandmiseks, kuid Tooteid ei ole võimalik õigeaegselt üle anda Ostja või Ostjapoolsete asjaolude tõttu, läheb Toodete juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko
üle Ostjale alates hetkest, mil Ostja satub Toodete vastuvõtmisega viivitusse.
3.9. Ostja on kohustatud lepingutingimustele vastavad Tooted vastu võtma. Toodete vastuvõtmist tõendavaks dokumendiks on Ostja esindaja poolt allkirjastatud arvesaateleht või muu Toodete üleandmist tõendav dokument.
3.10. Ostja kohustub kontrollima Toodete üleandmisel Toodete vastavust lepingutingimustele.
3.11. Kui Toodete üleandmine hilineb Müüja süül, siis võib Ostja nõuda Müüjalt otsese varalise kahju hüvitamist, kuid mitte rohkem kui 0,05% hilinenud Toodete hinnast
iga hilinetud täisnädala eest ning kokku mitte rohkem kui 5% hilinenud Toodete hinnast. Ostja saamata jäänud tulu ja mittevaralist kahju Müüja hüvitama ei pea.
3.12. Kui Ostja ei võta Tooteid vastu lepingus ette nähtud tähtajal, siis on Müüjal õigus nõuda Ostjalt sellega tekitatud varalise kahju hüvitamist ja/või ladustamise eest
mõistliku hinna tasumist.

4.

TOODETE HIND JA MAKSETINGIMUSED
4.1. Toodete hind on pakkumuses, tellimusel või arvel sätestatud hind, kui pole kokku lepitud teisiti.
4.2. Müüja poolt pakkumuses, hinnakirjas ja/või Lepingus sätestatud Toodete hind ei sisalda käibemaksu, kui pole kokku lepitud teisiti.
4.3. Kui pakkumuse kehtivuse ajal muutuvad valuutakursid, käibemaksu suurus, tollimaksud või muud impordi või ekspordiga seotud kulud, on Müüjal õigus muuta
pakkumuses näidatud hinda.
4.4. Toodete hinna, mida ei ole Müüja pakkumuses või kehtivas hinnakirjas, kehtestab Müüja.
4.5. Toodete hinnad, hinnapakkumised ja –kalkulatsioonid peavad olema esitatud eurodes (EUR), kui pole kokku lepitud teisiti.
4.6. Müüja saadab Ostjale e-arve elektroonilisel teel või Ostja soovil paberarve postiga. Arve loetakse Ostja poolt kättesaaduks hiljemalt kolme (3) kalendripäeva
möödumisel alates selle väljastamisest Müüja poolt.

5.

MAKSETINGIMUSED
5.1. Leping tagab Ostjale 7 päevase maksetähtaja alates tellimuse vormistamisest, kui pole kokku lepitud teisiti. Erandjuhul on võimalik eelneva kokkuleppe alusel
pakkuda kuni 60 päevast maksetähtaega Ostjale sõltuvalt tellitavate koguste suurustest ning erijuhtudest.
5.2. Kui Ostja ei tasu arvet määratud tähtajaks, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist summas kuni 1% päevas tasumata arve summast. Samuti on Müüjal õigus nõuda
Ostjalt maksetähtaja ületanud võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulude (sh õigusabi) hüvitamist.

6.

TOODETE GARANTII
6.1. Toodetele kehtib tootja poolt antud garantii, kuid seda tingimusel, et Tooteid on hoitud, ladustatud ja kasutatud nõuetekohaselt ja vastavalt kehtestatud
tingimustele.
6.2. Müüja vastutab Toodete vastavuse eest lepingutingimustele.
6.3. Ostja vastutab Müüjale antud Toodete kasutusotstarvet puudutava ja muu sellega seotud teabe õigsuse eest.
6.4. Ostja kohustub kasutama Tooteid vastavalt nende kasutusotstarbele, kvaliteediomadustele ning tehnilistele tingimustele. Kui Ostja rikub käesolevas punktis
sätestatud kohustust, hüvitab ta Müüjale ja kolmandale osapoolele sellise rikkumisega tekitatud kahju.

7.

LEPINGUTINGIMUSTELE MITTEVASTAVAD TOOTED
7.1. Ostja kohustub teavitama Müüjat üle antud Toodete koguse, kvaliteedi, pakendi mittevastavusest lepingutingimustele viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14
kalendripäeva jooksul dokumentide saamisest, mis sisaldavad või tõendavad Ostjale üle antud Toodete kogust ja kvaliteeti.
7.2. Ostja kohustub esitama Müüjale kirjaliku reklamatsiooni üle antud Toodete kvaliteedi lepingutingimustele mittevastamise kohta:
(a) viivitamatult, kui puuduse saab kindlaks teha visuaalse vaatluse teel;
(b) viivitamatult, kui puudus on avastatud, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul Toodete Ostjale üleandmisest, kui puuduse kindlakstegemiseks on vaja võtta
Toodete partiist proovi.
7.3. Reklamatsioonis peab Ostja selgelt kirjeldama Toodete lepingutingimustele mittevastavust, sealhulgas peab Ostja:
(a) puudusega Tooted selgelt identifitseerima,
(b) fikseerima kõik faktid, millele tema reklamatsioon Toodete puudulikkuse osas põhineb, ning
(c) lisama reklamatsioonile dokumendid, millel tema nõue põhineb.
7.4. Kuni Toodete kvaliteeti puudutava vaidluse lahendamiseni ei tohi Ostja vaidlustatud Toodete partiid tootmises kasutada ega edasi müüa. Samuti kohustub Ostja
puudusega tooteid hoolikalt ladustama ning võimaldama Müüjal või Müüja poolt nimetatud isikul võtta puudusega Toodete partiist proove.
7.5. Kui Ostja ei esita reklamatsiooni käesolevate üldtingimuste punktis 10.1 kuni 10.3 sätestatud viisil ja tähtaegadel, kaotab Ostja õiguse reklamatsiooni esitada ning
Müüjalt kahjude hüvitamist nõuda.
7.6. Müüja ei vastuta ega hüvita Ostjale lepingutingimustele mittevastavate Toodetega või Toodete tarne hilinemisega tekitatud saamata jäänud tulu ega mittevaralist
kahju välja arvatud juhul kui:
(a) On ilmenud, et Tooted ei sobi Ostja reoveepuhasti muda veetustusprotsessides enam efektiivseks kasutamiseks eeldusel, et põhjus on Toodetes (muda
struktuuriline muutus, jm faktorid). Müüja on kohustatud Toodete sobivust kontrollima laboratoorsete- ja masinkatsete näol 3 tööpäeva jooksul peale vastavasisulise
pretensiooni saamist ning nende mittesobivuse tuvastamisel Tooted tagasi võtma ning asendama uute Toodetega mis on vastavuses reoveepuhasti
veetustusprotsessis efektiivseks kasutamiseks.

8.

8.1.
8.2.
(a)
(b)
8.3.
8.4.

LEPINGU LÕPETAMINE JA TELLIMUSEST TAGANEMINE
Lepingu võib lõpetada poolte kokkuleppel.
Müüjal on õigus Leping üles öelda või Tellimusest taganeda, kui:
Ostja on viivitanud tarnitud Toodete vastuvõtmisega rohkem kui 30 kalendripäeva;
Ostja on viivitanud Toodete eest tasumisega rohkem kui 14 kalendripäeva.
Ostjal on õigus Leping üles öelda või Tellimusest taganeda, kui Müüja on viivitanud Toodete tarnimisega rohkem kui 30 kalendripäeva.
Lepingu ülesütlemise või Tellimusest taganemise korral võib kumbki pool nõuda tema poolt Lepingu järgi üleantu tagastamist, kui ta tagastab kõik tema poolt
saadu. Taganemisest tulenevad kohustused peavad pooled täitma üheaegselt. Leping alusel mõlema poole poolt täidetud Tellimusi tagasi ei täideta. Juhul, kui
Tellimus, mille suhtes taganetakse, tuli täita osades, siis Tellimusest taganemine ei mõjuta täidetud Tellimuse osa ning seda tagasi ei täideta.

9.

FORCE MAJEURE
9.1. Nii Ostja kui Müüja vabastatakse vastutusest, kui lepinguliste kohustuste täitmist takistab ettenägematu, osapoole poolt kontrollimatu olukord. Selline takistus võib
tekkida juhtumitest nagu sõda, mobilisatsioon, ülestõus või vastuhakk, streik, loodusõnnetus (sealhulgas, kuid mitte ainult: tugev torm, üleujutus, vms), plahvatus,
tulekahju, masinate hävimine või purunemine, transpordi katkestus või -võimaluste vähesus, ametivõimude tegevus, konfiskeerimine, sundvõõrandamine, lepingu
täitmiseks vajalike volituste ja nõusolekute puudumine, valuutakeeld, üldine kaupade puudus, suurte toodangumahtude tühistamine, tooraine või muu vajaliku
energia tarne keelustamine, defektiga või puudulikud tarned allhankijatelt eespool mainitud põhjuste tõttu.

10. TEADETE EDASTAMINE
10.1. Kõik pakkumused, nõustumised, Tellimuste kinnitused, nõuded, teated ja muu oluline informatsioon (edaspidi Teated) tuleb edastada teisele poolele kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis lepingus viidatud, või teisele poolele teada olevatele kontaktandmetele.
11. MUUD TINGIMUSED

11.1. Müüja ja Ostja vahelistele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.
11.2. Käesolevate üldtingimuste mõne sätte kehtetus või rakendamise võimatus ei mõjuta ühegi teise üldtingimuse kehtivust või rakendamist.
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