Приложение №3
РАМКОВ ДОГОВОР
за
търговска продажба на течни горива, масла, филтри,
антифриз, спирачна течност и автокозметика
Днес, …………… 2014 год. в гр.Смолян между:
1. МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД, със седалище и адрес на управление гр.Смолян бул.България № 2, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
с ЕИК 120503871, представлявано от д-р Нина Шехова-Янкова – Изпълнителен директор и
Недялка Стаевска – Главен счетоводител, наричани по-долу за краткост „ПРОДАВАЧ” от
една страна и от друга:
2.
………………………………………, седалище и адрес на управление:
…………………………………., вписано в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията с ЕИК …………….. , представлявано от ………………………….. - управител,
наричан за краткост „КУПУВАЧ”,
на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки и Утвърден прокол на
Комисията по чл.101 г, ал.1 ЗОП от Изпълнителния Директор на МБАЛ “Д-р Братан
Шукеров” АД за разглеждане и оценка на офертите на участниците в обществената поръчка с
предмет: "Рамков договор за продажба на течни горива, масла, филтри, антифриз,
спирачна течност и автокозметика за нуждите на "МБАЛ Д-р Братан Шукеров" АД гр.
Смолян " се сключи настоящият Договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продава на Купувача чрез собствените си
търговски обекти (бензиностанции) течни горива, масла, филтри, антифриз, спирачна течност
и автокозметика за нуждите на "МБАЛ Д-р Братан Шукеров" АД гр. Смолян", наричани понататък в договора „стоки” по обособени позици и номенклатурни единици подробно
описани в Приложение № 1 към настоящия договор.
Чл.2. Количеството на необходимите горива и други стоки се определя от
конкретните нужди на Купувача текущо.
Чл.3. Мястото на продажбата е франко бензиностанциите на Продавача.
Чл.4. Качеството на горивата и останалите стоки при всяка продажба следва да
отговаря на изискванията на БДС и действащите нормативни актове.
Чл.5. Необходимите горива и други стоки се получават от бензиностанциите на
Продавача веднага след тяхното поискване от съответния упълномощен представител на
Купувача.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
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Чл. 6. Продавачът е длъжен:
1. Да изпълнява задълженията си по договора с грижата на добрия търговец;
2. Да предаде на Купувача закупената стока;
3. Да издаде фактура за закупената стока;
4. Да гарантира качество на стоката в съответствие с действащите нормативни актове
и стандарти;
5. При искане от страна на Купувача да представи необходимите документи,
удостоверяващи определени обстоятелства, свързани с доставяните стоки, като например
санитарни сертификати, сертификати за качество и др. под.;
Чл. 7. Продавачът има право:
1. Да получи уговорената цена за всяка извършена продажба при условията и
сроковете уговорени в настоящия договор.
2. Да развали договора, ако Купувачът е просрочил договорения срок за плащането на
цената за извършена продажба с повече от 15 дни;
3. Да спре последващи продажби в случай, че Купувачът е изпаднал в забава за
плащане на цената по предходни продажби с повече от 15 дни от договорения срок;
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
Чл. 8. (1) Купувачът има право да получи незабавно при явяване в търговския обект на
Продавача поисканата от него определена по вид и количество стока в рамките на стандартно
необходимото време за обслужване на потребителите.
(2) Купувачът може да откаже да получи стоката ако предлаганата стока не
съответства на предмета на настоящия договор по номенклатурни единици, количество,
качество, цена и опаковка, както и в случай, че при поискване Продавачът не представи
необходимите документи за произход, качество и срок на годност на стоките.
(3) При скрити недостатъци на стоката, съществували преди извършването на
покупката, Купувачът има право да иска тя да бъде заменена с качествена стока или да иска
съответно намаление на цената, по правилата, регламентирани за защита на потребителите.
Чл. 9. Купувачът е длъжен:
1. Да получи заявената стока;
2. Да заплати цената на закупената и получена стока при условията и сроковете
уговорени в настоящия договор;
3. Да прегледа стоката при получаването й и ако последната има недостатъци, да
уведоми незабавно Продавача. Ако Купувачът не направи това, стоката се смята за одобрена;
4. Да снабди предварително своите представители със съответни оригинални писмени
пълномощни, удостоверяващи ясно правата им да закупуват и получават стоки, предмет на
настоящия договор.
IV. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.10. Купувачът се задължава да заплати на Продавача сума по единични цени на
стоките с включен ДДС определени в Приложение №1, съставляващо неразделна част от
настоящия договор.
Чл.11. (1) Оферираните от „продавача” проценти отстъпки и/или единични цени през
целия срок на договора не могат да бъдат променяни.
(2) Цената е определена при условията на доставка до краен получател.
Чл.12. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков
превод веднъж месечно по следната банкова сметка на „ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”:
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IBAN:………………………., BIC: ………………, Банка:………………….., в срок до 60 дни
след издаване на фактура и опис. Издаването на фактура за изтеклия календарен месец ще се
извършва до 5 - то число на месеца, следващ отчетния, обхващащ периода 1-30/31 число на
предходния месец. Фактурите следва да са придружени с описи, които да съдържат следните
данни за закупените стоки: регистрационен номер на зареденото МПС; количество, вид,
количество и цена на зареденото гориво/масло/филтър, вид, количество и цена на закупените
други стоки, упълномощеното лице закупило стоките;
V. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.
ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 13. (1) Стоката се предава на Купувача в търговския обект на Продавача.
(2) Предаването на стоката по конкретната заявка се извършва с подписана от
представителите на страните стокова разписка.
(3) Рискът от случайното погиване или повреждане на стоката преминава върху
Купувача от момента, в който стоката бъде предадена на упълномощения представител на
Купувача.
VI. ЛИЦА, УПЪЛНОМОЩЕНИ
ДА ЗАКУПУВАТ И ДА ПОЛУЧАВАТ СТОКАТА
Чл. 14. (1) В Приложение № 2 към този договор Купувачът определя лицата, които са
упълномощени да закупуват и да получават стоката. Оттеглянето на пълномощията на тези
лица има действие по отношение на Продавача, ако той е уведомен писмено най-късно до
момента на извършване на покупката.
(2) Купувачът носи пълна отговорност за изпълнение на този договор и в частност за
плащането на дължимата цена при заявки, направени от упълномощените съгласно
предходната алинея лица.
VІІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ
Чл.15. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната
страна дължи неустойка в размер на 0.03 % на ден върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение, но не повече от 5 % (пет процента) от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те
надхвърлят договорената неустойка.
Чл.16. При виновна забава на една от страните, продължила повече от 15 дена, както
и при неизпълнение на други задължения по настоящия договор или системно лошо или
неточно изпълнение, другата страна има право да развали едностранно този договор.
Чл. 17 (1) Продавачът не носи отговорност, ако неизпълнението /вкл. и забавата за
изпълнение/ е причинено от непреодолима сила, като например земетресение, пожари,
наводнения, епидемия, военни конфликти, граждански вълнения, а така също забрани,
ограничения, предписания, нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуални
или нормативни актове на държавни или общински органи.
(2) За непреодолима сила се смята и всяко обстоятелство, което е извън разумния
контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати.
(3) Не е налице непреодолима сила ако съответното събитие е следствие на
неположена грижа от страна на Продавача или при полагане на дължимата грижа, то може да
бъде преодоляно.
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(4) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила Продавачът е
длъжен в 3-дневен срок да предупреди Купувача. Непреодолимата сила трябва да бъде
потвърдена писмено с акт, изходящ от държавен или общински орган или с удостоверение от
БТПП.
(5) Ако Купувачът не бъде предупреден за непреодолимата сила или тя не бъде
потвърдена по предвидения в предходната алинея ред, Продавачът не може да се позовава на
непреодолимата сила.
(6)
Ако непреодолимата сила продължи повече от 15 дни и няма признаци за
скорошното и преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора,
като писмено уведоми другата страна.
VІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.18. Договорът за изпълнение на обществената поръчка е със срок до подписване на
нов договор със същия предмет по реда и при условията на ЗОП, или до изчерпване на
стойността на обществената поръчка по настоящия договор, но не повече от 12 месеца
считано от датата на договора.
Чл.19. Страните по договора ще решават всички спорове, породени от този договор
или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото
тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по споразумение, а ако това се
окаже невъзможно - пред съответния съд в гр.Смолян съобразно правилата на родовата
подсъдност.
Чл.20. При промяна на адреса, посочен по договора, съответната страна е длъжна да
уведоми другата в 7-дневен срок от промяната.
Чл.21. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
Чл.22. За неуредените с настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на
общото гражданско законодателство.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра по един за всяка от
страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Д-р Нина Шехова-Янкова
Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

Недялка Стаевска
Главен счетоводител
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