CONDICIONS GENERALS DE VENDA
Les condicions de venta que es presenten a continuació seran d’aplicació al subministrament de mercaderies i/o a la prestació de serveis detallats en el
pressupost de referència, les quals entraran en vigor en el moment d’acceptació d’aquest i formaran part de la comanda formulada a tal efecte. Qualsevol
mercaderia i/o prestació de servei no especificat de forma expressa en el pressupost s’entendrà que no està inclòs.
Aquestes condicions només podran ser modificades a través d’un acord escrit i signat per MF Tècnica Industrial i Mediambiental SL.
1.

DEFINICIONS

En aquestes Condicions, els següents termes tindran el significat que s’indica a continuació:
•
“Venedor” fa referència a MF Tècnica Industrial i Mediambiental SL, en endavant també MF Tècnima.
•
“Client” significa la persona física o jurídica amb la qual el Venedor realitza la transacció comercial.
•
“Mercaderia” significa el material, producte o servei que el Venedor ven al client de conformitat amb el Contracte.
•
“Contracte” significarà l’acord entre el Venedor i el Client consistent en l’acceptació del pressupost.
•
“Condicions” significa aquests Termes i Condicions Generals pels quals es regeixen les vendes de mercaderies i prestació de serveis per part de MF
Tècnima.
2.

PREUS

2.1. Els preus exclouen qualsevol tribut aplicable, o despesa relativa a la venda de la Mercaderia, embalatge i al seu subministrament, excepte que estiguin
expressament inclosos.
2.2. Excepte que s’indiqui el contrari en les Condicions Particulars del pressupost, els preus estan expressats en Euros (EUR).
3.

VALIDESA DE L’OFERTA

3.1. Excepte que s’indiqui el contrari en les Condicions Particulars, la present oferta té un període de validesa de trenta (30) dies naturals, a partir de la data
d’emissió de la mateixa.
4.

COMANDES

4.1. Per formalitzar qualsevol comanda, el Client haurà d’acceptar implícitament les condicions generals de venda proposades, les quals prevaldran sobre les
condicions de compra del Client, excepte que existeixi una altra clàusula escrita acordada prèviament entre les parts.
4.2. Qualsevol cancel·lació de comanda o modificació de les quantitats finals durant el termini d’execució, requereix l’acceptació per escrit de MF Tècnima. En cas
contrari es penalitzarà amb el pagament dels materials o serveis que ja hagin estat gestionats per MF Tècnima.
5.

CONDICIONS DE PAGAMENT

5.1. Les condicions de pagament vindran expressament detallades en les Condicions Particulars del pressupost. En cas de no indicar-se, s’entendrà que el
pagament serà al comptat.
5.2. El pagament de la mercaderia es farà en el termini i forma pactats, essent per compte del Client les despeses derivades dels sistema de pagament escollit. El
pagament no s’entendrà com a realitzat fins a la recepció de l’ingrés efectiu en el compte bancari del Venedor.
5.3. Les condicions de pagament acordades es poden veure alterades en cas d’incompliment per part del Client de qualsevol altra obligació adquirida amb MF
Tècnima, o en cas de que MF Tècnima tingui coneixement d’alguna alteració en les condicions financeres o jurídiques del Client.
5.4. El Venedor tindrà dret a optar pel compliment forçós del Contracte, o la seva resolució, si el Client es troba en qualsevol de les situacions següents:
a) Incompleix l’obligació de pagament o qualsevol altra obligació derivada del Contracte, o de qualsevol altre contracte celebrat amb MF Tècnima.
b) Es troba en liquidació o qualsevol altra situació de insolvència.
5.5. Si el Venedor tingués motius fonamentats per creure que el Client no podrà fer front a les obligacions derivades del Contracte, o de qualsevol altre contracte
celebrat amb MF Tècnima, podrà en qualsevol moment suspendre el compliment del mateix, excepte que amb caràcter immediat el Client pagués la totalitat del
preu, i satisfés els altres pagaments pendents derivats d’altres contractes amb el Venedor. El Venedor notificarà immediatament la suspensió, atorgant un
termini raonable al Client perquè realitzi els pagaments. Si el Client no ho fes en l’esmentat termini, el Venedor tindrà els mateixos drets que en la Condició
anterior.
5.6. Si el Venedor resolgués el Contracte en les Condicions 5.4 o 5.5, el Client pagarà al Venedor el preu de la Mercaderia entregada (i/o servei prestat) amb
anterioritat a la resolució o suspensió. El Venedor es reserva el dret de retenir els equips que quedessin encara pendents de subministrar.
5.7. Els materials venuts es consideraran propietat del Client una vegada aquest hagi realitzat el pagament íntegre, essent fins el moment del darrer pagament
només un dipositari dels mateixos.
5.8. El Client es compromet a abonar la factura en el termini establert a comptar des de la seva emissió, conforme les condicions i pagaments acordats.
5.9. MF Tècnima es reserva el dret de suspendre l’entrega de material o prestació del servei sempre que el Client no compleixi les condicions de pagament
pactades.
5.10. No es realitzaran descomptes addicionals al Client, excepte previ acord per escrit.
5.11. En cas de demora en el pagament per part del Client, MF Tècnima es reserva el dret d’exigir l’interès legal del diner, així com una indemnització pels danys i
despeses que li hagi ocasionat l’incompliment.

6.

TERMINI DE LLIURAMENT

6.1. Els terminis de lliurament de la Mercaderia indicats en el pressupost són aproximats.
6.2. L’entrega de la Mercaderia i/o prestació del servei objecte del Contracte està comptada per a realitzar-se en dies laborables i jornades diürnes (segons horari
i calendari laboral del Venedor). Per a sol·licituds d’entregues o prestació de serveis fora d’aquest horari el preu del Contracte podrà ser objecte de revisió.
6.2. El termini d’entrega començarà a comptar a partir de que MF Tècnima tingui coneixement de l’acceptació del pressupost per part del Client i/o recepció de
la corresponent comanda.
6.3. En cas de que existeixi una sol·licitud de pagament per avançat, els terminis d’entrega començaran a comptar a partir de la data de recepció del
corresponent ingrés.
6.4. Si per causa de força major, o degut a mesures no imputables a MF Tècnima, s’endarrerís l’entrega de la Mercaderia, el termini de lliurament es prorrogarà
fins que la situació permeti que es porti a terme l’entrega. Aquest retard no tindrà la consideració d’incompliment contractual per part del Venedor, i no donarà
dret al Client a resoldre el Contracte o a reclamar una indemnització per danys i perjudicis, i el Venedor tindrà dret a un ampliació raonable del termini o data
d’entrega.
6.5. Si la demora en l’entrega fos deguda a causes imputables al Client, aquest haurà d’efectuar els pagaments acordats com si s’hagués produït l’entrega. El
Venedor podrà procedir a l’emmagatzematge de la Mercaderia per compte i risc del Client, sempre que aquest es faci càrrec de les corresponents despeses que
se’n derivin.
6.6. Si el client sol·licita modificacions d’última hora en la Mercaderia objecte del Contracte (o servei a prestar), les dates d’entrega es tornaran a pactar. En cas de
dubte, les noves dates d’entrega es prorrogaran el temps que sigui necessari per al subministrament de la Mercaderia i/o prestació del servei afectats per la
modificació.
6.7. EN CAS DE POSADA EN FUNCIONAMENT D’INSTAL.LACIONS
6.7.1. Quan l’objecte del Contracte incorpori la posada en funcionament d’equips i/o instal·lacions, aquesta es considerarà vàlida i finalitzada quan, partint de
valors inicials dins del rang considerat en el disseny, els valors de sortida resultants siguin els previstos.
Si els valors de partida inicials difereixen dels considerats, la posada en funcionament es donarà igualment per finalitzada.
6.7.2. Durant la posada en funcionament, el Client destinarà un empleat amb coneixements i formació adequada, per tal que MF Tècnima li transmeti els
coneixements necessaris per al bon funcionament de l’equip o instal·lació.
6.7.3. Si en un termini de 10 dies després de finalitzada la instal·lació, el Client no facilités els mitjans per a la posada en funcionament d’aquesta, MF Tècnima
podrà donar-la per acabada a efectes de terminis de facturació i pagament.
6.7.4. Si durant la posada en funcionament es produïssin retards o incidències alienes al Venedor, MF Tècnima podrà exigir al Client que se li abonin les despeses
originades per aquest motiu (desplaçaments, dietes, hores addicionals,...).
6.7.5. Si una vegada realitzada la posada en funcionament de l’equip o instal·lació, el Client sol·licita la presència de personal de MF Tècnima, aquesta assistència
es facturarà a part segons tarifa vigent.
7.

TRANSPORT I ENTREGA DEL MATERIAL

7.1. L’entrega de la Mercaderia (i/o prestació del servei) es realitzarà en el lloc informat en el pressupost, o acordat posteriorment entre les parts. Excepte que
s’acordi el contrari, les entregues de material efectuades per MF Tècnima, incloent les despeses de transport i embalatge, seran per compte del Client sota el seu
propi risc. El Venedor podrà fer entregues parcials, emetent una factura per a cadascuna de les entregues.
7.2. El Client inspeccionarà la Mercaderia immediatament després de la seva arribada a la destinació pactada, per tal de determinar:
a) si ha estat danyada en trànsit
b) si es correspon amb el pressupost o comanda
En cas de detectar danys o qualsevol anomalia, el Client ho comunicarà immediatament al Venedor.
8.

EXCLUSIONS I CONSIDERACIONS GENERALS

8.1. En general, i sempre que no s’indiqui el contrari expressament en el pressupost, els següents serveis es consideraran EXCLOSOS i aniran per compte del
Client:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Grues i altres elements de descàrrega, o mitjans elevadors.
Tots aquells serveis i subministraments necessaris per a la realització de l’obra o instal·lació (electricitat, aigua i aire). El Client els haurà de
deixar preparats a peu d’obra per a poder ser utilitzats, i es farà càrrec del corresponent consum.
En el supòsit que fos necessari valorar les partides corresponents a l’obra civil, instal·lació hidràulica o instal·lació elèctrica, els amidaments
s’agafarien directament sobre els plànols previs de la instal·lació, i en el moment de realitzar el projecte tècnic s’ajustarien aquests amidaments
al valor real.
Qualsevol variació dels amidaments pressupostats es repercutirà al Client, mitjançant càrrec o abonament en factura.
El cas de subministrament d’un quadre elèctric per al control d’equips o instal·lacions, el Client haurà de facilitar l’escomesa elèctrica
d’alimentació, així com la presa de terra d’acord amb la normativa vigent.
En el cas que l’alimentació d’un quadre elèctric es realitzés mitjançant grup electrogen, les proteccions addicionals de l’esmentat quadre
elèctric, aniran a càrrec del Client.
No està inclosa en aquest pressupost la urbanització de la zona objecte de la instal·lació (pavimentació del terreny, il·luminació, recollida
d’aigües pluvials,...).
En cas d’haver-hi elements de la instal·lació situats a la intempèrie, no s’ha contemplat cap tipus de protecció contra gelades.

i)
j)
k)
l)
m)
n)

Tampoc està inclòs en el present pressupost els reactius i productes químics necessaris per a la posada en funcionament i posterior explotació
de la instal·lació, així com qualsevol tipus d’analítica de les aigües que se’n pugui derivar.
No està inclòs en aquest pressupost el tràmit de permís d’obres, permisos municipals, legalitzacions, butlletins, fiances, altes de comptadors
etc.
Tampoc està inclòs en aquest pressupost qualsevol tipus de taxes administratives, ni els drets de visat.
En cas d’haver-se de realitzar algun tipus de Projecte Elèctric o d’Obra Civil, aquest es valorarà a part.
El client facilitarà de la millor manera possible l’accés de MF Tècnima, el seu personal i/o col·laboradors, a les seves instal·lacions, amb la
suficient llibertat horària per realitzar adequadament els treballs i subministraments contractats.
IVA no inclòs.

8.2. SEGURETAT I SALUT.
8.2.1. En cas que donades les característiques de l’objecte del Contracte sigui necessària la contractació d’un Coordinador de Seguretat i Salut, aquesta anirà
sempre a càrrec del Client. Segons el RD 1627/1997, el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució d’una obra, serà designat pel promotor, i aquest és qui
assumirà el cost del mateix.
8.2.2. Els elements de protecció i seguretat necessaris per a la delimitació de la zona de treball aniran a càrrec del Client.
9.

DEVOLUCIONS I RECLAMACIONS

9.1. La devolució de material o reclamació s’haurà de portar a terme en el termini de 7 dies a comptar a partir de l’entrega de la Mercaderia o prestació del
servei. MF Tècnima no acceptarà cap devolució de material que no hagi estat degudament autoritzada.
9.2. Qualsevol reclamació s’haurà de formular per escrit i ha d’estar degudament justificada.
10.

QUALITAT DEL SERVEI

10.1. Queda expressament establert que els equips i materials subministrats seran nous. En cas que l’oferta contingui equips de segona mà, s’especificarà
degudament.
10.2. MF Tècnima té el Certificat de Qualitat de la Norma ISO 9001:2015 per a les activitats de disseny de projectes i construcció d’instal·lacions industrials per a
millores mediambientals, presa de mostres, anàlisis d’aigües residuals i estudis relacionats. control, assessorament i manteniment d’instal·lacions de depuració,
assessorament administratiu, tècnic i legal relacionat amb el medi ambient.
10.3. El laboratori de MF Tècnima està habilitat per l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya, com a Laboratori d’Assaig
per a l’àmbit sectorial del control i vigilància de les masses d’aigua i gestió dels abocaments.
11.

RESERVA DE DOMINI

11.1. Sens perjudici de l’entrega i transmissió del risc al Client, la Mercaderia serà propietat del Venedor fins que es produeixi el pagament complet del preu
pactat, i de qualsevol altra quantitat per qualsevol altre concepte que estigui vençuda i exigible, i no hagi estat liquidada.
11.2. Fins que es produeixi la transmissió de la propietat al Client, aquest només serà un mer dipositari de la Mercaderia, amb dret al seu ús.
a) En els supòsits contemplats en la Condició 5.4 o 5.5, el Venedor podrà exigir al Client la devolució de la Mercaderia, recuperant-ne la possessió.
12.

GARANTIA

12.1. La garantia cobreix la reparació, modificació o substitució de materials defectuosos, atribuïbles a defectes de fabricació, dins el termini dels dotze (12)
mesos següents a la data de subministrament. Pel que fa a les reparacions, el termini de garantia es redueix a sis (6) mesos, i cobreix les peces substituïdes
contra defectes de fabricació o muntatge.
12.2. La garantia no cobreix els defectes o avaries que hagin pogut sorgir per ús inadequat, manipulació indeguda, muntatge o posada a punt defectuosa,
influències químiques, electroquímiques, i/o abrasives, desgast natural, absència de manteniment preventiu, negligència, fenòmens naturals i/o atmosfèrics,
causes catastròfiques (incendis, inundacions,...), cops, caigudes, sobretensions, vessaments,...
12.3. MF Tècnima en cap cas es farà càrrec de despeses, tals com, desmuntatge, instal·lació o processament.
12.4. En cas que sigui necessari el desplaçament del Venedor a les instal·lacions del Client per a l’anàlisi dels equips en obra, serà a càrrec del Client quan es
determini que els defectes o avaries no són imputables a MF Tècnima, i/o han estat provocats per algun dels motius exposats en la condició 12.2.
12.5. La reparació, modificació o substitució dels materials defectuosos durant el període de garantia no implica, en cap cas, la prolongació del mateix.
12.6. La garantia només cobrirà quan tot el material subministrat es trobi degudament abonat.
12.7. La garantia es considerarà automàticament finalitzada si:
a) El Client, o tercers per compte d’aquest, efectuessin modificacions o reparacions dels equips, fora dels procediments establerts.
b) El Client no portés a terme amb el rigor necessari els procediments de conservació i manteniment preventiu establerts i/o recomanats.
c) El Client no complís amb les obligacions de pagament acordades amb MF Tècnima, ja sigui pel Contracte de la Mercaderia en qüestió, com per
qualsevol altre operació que estigui vençuda i exigible, i no hagi estat liquidada.
12.8. Queda exclosa la responsabilitat per danys i perjudicis. La responsabilitat de MF Tècnima es limita al valor net de la Mercaderia subministrada.

13.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

13.1. El Venedor no serà responsable dels danys indirectes de cap tipus (inclosa la parada de producció), ni del lucre cessant que el Client o altres tercers puguin
sofrir com a conseqüència dels actes i omissions d’aquest, els seus empleats i representants en relació al Contracte o a la Mercaderia.
13.2. Qualsevol assessorament tècnic proporcionat pel Venedor verbalment, per escrit o mitjançant la realització d’assaigs, es facilita de bona fe però sense
garantia. L’assessorament del Venedor no allibera al Client de la seva obligació d’assajar i determinar la seva idoneïtat en els processos i usos del Client.
14.

FORÇA MAJOR

14.1. El Venedor podrà suspendre l’execució del Contracte, sense que això impliqui incompliment contractual, per causes de força major que no poguessin
preveure’s, o que, fossin inevitables i que dificultin o impedeixin l’execució, mentre aquestes causes durin.
14.2. Entre altres, la força major podrà derivar de les següents causes: desastres naturals, incendis, guerres, vagues, epidèmies, retards o incompliments justificats
dels subcontractistes, etc.
14.3. En cas d’un retard en el compliment degut a causes de força major, la data d’entrega s’estendrà de tal manera que reflecteixi el període de temps perdut
per raó del retard esmentat.
14.4. Les obligacions de pagament no es veuran afectades pels casos de força major.
14.5. Si les causes de la força major continuen durant més de sis (6) mesos, tant el Client com el Venedor podran donar per finalitzat el Contracte mitjançant una
comunicació per escrit a l’altra part amb 7 dies d’antelació a la data de finalització. El Venedor tindrà dret a ser compensat pel treball realitzat abans de la
finalització, i pels costos de les adquisicions que no es puguin cancel·lar. El Comprador té dret a rebre les Mercaderies per les quals ha pagat.
15.

CONFIDENCIALITAT I DRETS PROTEGITS

15.1. Tant el Venedor com el Client s’obliguen a mantenir la confidencialitat de tota la informació obtinguda o generada durant la realització de les activitats
relacionades en aquest Contracte, excepte per al compliment d’un requeriment per Llei.
15.2. En especial, el Client està obligat a guardar confidencialitat de la informació rebuda, i a no facilitar a tercers secrets comercials i empresarials, mètodes de
treball, documentació i informació facilitada per MF Tècnima.
15.3. Ambdues parts imposaran també l’obligació de confidencialitat als seus empleats, col·laboradors i tercers.
15.4. MF Tècnima es reserva els drets d’autor en relació al pressupost, dibuixos, plànols i altra documentació facilitada, encara que sigui de forma electrònica. Si
al client se li entreguen especificacions tècniques, i al final no arribessin a executar-se, aquestes hauran de ser retornades o destruïdes, i en cap cas podran ser
utilitzades per tercers.
15.5. Si no s’indica el contrari, el Client autoritza a MF Tècnima a poder utilitzar el seu nom amb motius publicitaris, a la seva pàgina web, o en el seu currículum i
experiències prèvies.
15.6. El Client autoritza a MF Tècnima per poder realitzar fotografies durant l’execució dels treballs i/o una vegada finalitzats, per a poder-les utilitzar amb
finalitats publicitàries.
16.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal seran tractades per a les gestions derivades directa o indirectament de la relació comercial entre ambdues parts. Aquestes dades
es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a donar compliment a les obligacions legals. Les dades no es cediran a
tercers per a usos diferents a les gestions derivades de la relació comercial entre les Parts, excepte en els casos en que existeixi una obligació legal. Segons la
normativa vigent relativa al tractament de dades de caràcter personal, el Client té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar-les o sol·licitar-ne la
supressió, una vegada ja no siguin necessàries. Pot exercir aquests drets enviant un correu electrònic al Venedor a l’adreça: mf@mftecnima.com.
17.

JURISDICCIÓ I DRET APLICABLE

17.1 El Contracte es regirà i interpretarà de conformitat amb el Dret espanyol.
17.2. En cas de conflicte, les parts s’esforçaran per resoldre´l de manera amigable. No obstant, en cas de controvèrsies en relació al Contracte, les parts es
sotmetran a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del domicili social del Venedor, quedant sotmès el Client a aquest fòrum amb renúncia expressa a
qualsevol altre.
18.

CODI DE CONDUCTA

MF Tècnima informa al Client conforme té aprovat un Codi Ètic que recull el seu compromís amb els drets humans i laborals bàsics reconeguts
internacionalment, la lluita contra la corrupció i la sostenibilitat mediambiental.

