ДОГОВОР № Г 2016
ЗА ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА
ПРЕЗ БЮДЖЕТНАТА 2016г.
Днес 28.12.2015г. съгласно резултат от оценяване и класиране на
оферти след публична покана се сключи настоящия договор между
Център за спешна медицинска помощ Габрово, с адрес гр.Габрово,
ул.”Д-р Илиев-детския” № 1, Булстат № 817073167, представляван от
д-р Георги Димитров Шандурков, директор, наричан по-нататък за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
„ПЕТРОЛ” АД, с адрес гр. Ловеч, хотел „Ловеч“, ул.“Търговска“ №12
ЕИК 831496285, представляван от Георги Иванов Татарски и Милко
Константинов Димитров – изпълнителни директори, наричан понататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, относно следното:
А. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Възложителят възлага , а Изпълнителят приема да доставя чрез
бензиностанциите си автомобилни горива, по вид, количества и при
условия описани подробно надолу в този договор.
Б. ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
2. Възложителят има право:
2.1. да получава автомобилни горива, по всяко време на денонощието
през всички дни от периода на валидност на договора, по вид и
място съгласно Приложение №1, неразделна част от договора;
2.2. да получава горивата с качество съгласно изискванията на
Наредбата за изискванията за качеството на течните горива,
условията, реда и начина за техния контрол;
2.3. да получава ежемесечно информация за времето, мястото, вида,
количеството, единичната цена и стойността на доставените
горива, ДК№ на автомобилите на ЦСМП получили горивото,
имената на шофьорите и на продавачите;
2.4. да получава изрядно попълнени първични счетоводни документи,
до три работни дни след края на всеки платежен период;
2.5. да получава горивото, без да изчаква поредните клиенти, в случаи
на спешност;
2.6. да получава горива дори в случаи на дефицит за останалите
клиенти, като за целта Изпълнителят се задължава да подържа
непрекосновена наличност от 200 л дизел и 50 л бензин А95Н.
В. ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3. Изпълнителят има право:
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3.1. да получи от Възложителя информацията за автомобилите му,
която би му била необходима в хода на изпълнение на договора ДК№, марка и модел, вид гориво, вместимост на резервоар;
3.2. да получи от Възложителя дължимата сума в договорените
срокове – 30 (Тридесет) дни, след издаване на фактурата;
3.3. да получи от Възложителя при поискване и друга информация, ако
тя ще е от значение при изпълнение на договора.
Г. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
4. Възложителят изплаща безкасово на Изпълнителя дължимите суми
за изтеклия платежен период чрез банков превод в
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,
Разплащателна сметка:
IBAN: BG12FINV91501016425371
BIC: FINVBGSF
Д. СРОК НА ПЛАЩАНЕ
5. Възложителят изплаща на Изпълнителя дължимите суми в срок 30
(Тридесет) дни след съставяне на първичните счетоводни документи
за изтеклия платежен период.
Е. ПРЕФЕРЕНЦИИ, ТЪРГОВСКИ ОТСТЪПКИ, РАБАТ
6. Изпълнителят осигурява на Възложителя правото на ползване на
търговска отстъпка от цената в размер на 0.03 лв (Три стотинки) за
целия период на договора.
Ж. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ
7. Настоящия договор влиза в сила от 01.01.2016г. и е валиден до
31.12.2016г.
З. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
8. Страните приемат еднозначно тълкуване на думи и понятия съгл.
приложение №2 към настоящия договор.
9. Страните приемат да решават неуредени в този договор въпроси,
както и евентуално възникнали спорни моменти чрез споразумение
по между си, а при липса на консенсус по реда на Българското
законодателство.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един
за всяка от страните по него и се подписва, както следва:
Възложител:
За ЦСМП

Изпълнител:
за „ПЕТРОЛ” АД

Директор
(д-р Г.Шандурков)

Изпълнителни Директори
(Георги Татарски)

Гл.счетоводител:
(Анета Груева)

(Милко Димитров)
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Приложение №2
Към договор № Г2015
Употребени думи и понятия в договора:
1. Карта – Карта Транскарт, с която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (съответно
негови служители – Оправомощени лица) може да извършва
Транзакции в бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Карта Fleet – вид Карта Транскарт, която се издава на името на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се предоставя на Оправомощени лица – негови
служители;
3. Оправомощено лице – физическо лице – водач на моторно превозно
средство, в чието държане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предал Картата и
уведомявайки го за нейния ПИН, го е овластил да извършва
Транзакции с тази Карта от името и за сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписва Фишовете при ползване на
Картата;
4. Транзакция – закупуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на стоки и услуги,
предлагани от Оторизираните търговски обекти, чрез
регистрация и авторизиране на покупката с Карта;
5. Издател – „Транскарт”АД, гр. София, бул.”Черни връх” 43, който
издава Карти Транскарт;
6. ПИН – персонален идентификационен номер, комбинация от
четири цифри, издаден за всяка отделна Карта, чрез който се
идентифицира Картоползвателя.
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