ДОГОВОР

Днес ……………………., в гр. София, се сключи настоящият договор между:

„………………”, представлявано от ……………….., регистрирано под ЕИК ……… при Агенция по
вписванията, със седалище и адрес на управление ………………………………….., наричано по-долу за
краткост “ПОТРЕБИТЕЛ”, от една страна,

и

„МИБМ ЕКСПРЕС” ООД, представлявано от управителя Павел Стоянов Петров, регистрирано под ЕИК
131394882 при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, район
Оборище, ул. “Струма” № 3Б, наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. По силата на настоящия договор, Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да
извършва срещу възнаграждение куриерски услуги при заявка от страна на Възложителя.
Чл. 2. Условията, реда и сроковете за извършване на отделните видове услуги, както и начинът
на подаване на заявката, се определят от Общите условия на Изпълнителя, съдържащи се в
Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Цените на съответните видове услуги се определят в Приложение № 2, неразделна част
от настоящия договор.
Чл. 4. Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение за извършените услуги до
15(петнадесет дни) от издаването на оригиналната фактура.
Чл. 5. (1) Заплащането на възнаграждението по чл. 2 се извършва по банков път по банкова
сметка на Изпълнителя, както следва: ...…………………………………………………………………………..
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ІІІ. СРОК

Чл. 6. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година и влиза в сила от датата на
неговото подписването между страните.
(2) Ако в рамките на един месец преди изтичане на срока по ал. 1, никоя от страните не уведоми
писмено другата, че желае да го прекрати, договорът се счита продължен за срок от още една година.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. Изпълнителят се задължава:
1. Да изпълнява точно и добросъвестно заявените от Възложителя поръчки за куриерски услуги,
ако изискванията на последния не противоречат на Общите условия.
2. Да приема заявените и подготвени от Възложителя пратки.
3. Да отказва приемане на пратки, които по негова преценка могат да породят увреждане на
други пратки или са с неподходяща опаковка за транспортиране, както и когато не са изпълнени
изискванията на Изпълнителя, определени в Общите условия.
4. Да попълва товарителница за всяка пратка, като екземпляри от нея предава на Възложителя и
Получателя.
5. Да запазва пратката в количествено и качествено отношение от момента на приемането до
момента на предаването на пратката.
6. При “проблемни” пратки, по смисъла на чл. 27, ал.2 от настоящия договор, да уведоми
своевременно Възложителя и да изисква съответното уточнение от негова страна.
В случай, че пратката не бъде доставена на посочения адрес, по независещи от Изпълнителя причини,
то същият следва да я задържи и съхранява в срок от 14 (четиринадесет) дни и в случай, че не получи
допълнителни указания, да върне пратката на Възложителя.
7. Да пази или да предаде другиму за пазене пратката, ако Получателят не може да бъде
намерен на посочения адрес или откаже да приеме пратката. Ако предметът на пратката подлежи на
бързо разваляне или пазенето й е свързано със значителни неудобства, Изпълнителят може да я
продаде за сметка на Възложителя.
8. Да представя на Възложителя справка за всички извършени през предходния месец услуги по
заявки на последния, дължимите възнаграждения, както и фактура за извършените плащания.
9. Да уведомява незабавно писмено Възложителя в случай на промени на Общите условия.
В този случай Изпълнителят има право да прекрати настоящия договор с писмено предизвестие,
отправено в 7 (седем) дневен срок от получаване на уведомлението. В противен случай ще се счита, че
Възложителят е приел промените в Общите условия.
10. Да не разпространява данните и информацията, станали му известни във връзка и по повод
изпълнението на настоящия договор, без изричното писмено съгласие на Възложителя.
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Чл. 8. Изпълнителят има следните права:
1. Да получава договореното възнаграждение, съгласно условията на раздел ІІ на настоящия
договор.
2. Да получава съдействие от страна на Възложителя в хода на изпълнение на заявките по
настоящия договор, в случай, че такова е необходимо.
3. Да откаже да приеме заявка в случай на обективна фактическа невъзможност да извърши
поръчката към момента на подаване на заявката. В случай, че обективната фактическа невъзможност
възникне впоследствие, Възложителят трябва да бъде уведомен незабавно, а ако това не е извършено
от Изпълнителя, последният дължи обезщетение съгласно Общите условия.
4. По силата на настоящия договор Изпълнителят не се задължава да приема заявки и
извършва услуги, които се предлагат само за територията на определени населени места, ако
Възложителят заяви такава услуга за населено място, където последната не се предлага.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. Възложителят се задължава:
1. Да подготвя и предава на Изпълнителя пратките в състояние и опаковка, вкл. уплътнение за
транспортиране, отговарящи на особените изисквания за отделните видове пратки, съобразно Общите
условия.
1.1. Когато състоянието и опаковката са явно неподходящи, Изпълнителят може да приеме
пратката, ако Възложителят заяви писмено, че вредите, които биха настъпили, са за негова сметка.
2. При подаване на заявката да спазва всички необходими изисквания за всяка от услугите, по
начина, определен от Общите условия.
3. При предаването на пратката да предоставя пълна и точна информация за адрес за
доставяне, име на контактното лице, телефон и пощенски код на населеното място.
3.1. Когато за извършването на определена услуга е необходима информация извън
определената в т. 3 и непредвидена в Общите условия, Възложителят е длъжен да предостави
последната само при писмено искане от страна на Изпълнителя.
4. При изпращане на пратки за сметка на Получателя, Възложителят се съгласява и гарантира,
че ще заплати доставката на пратката в случай, че Получателят на пратката откаже да направи това. В
случай, че пратката бъде върната поради отказ на Получателя да я приеме, Възложителят се
задължава да заплати и разноските по обратната й доставка.
5. В случай, че по желание на Възложителя, Изпълнителят застрахова пратки с обявена
стойност на съдържанието, Възложителят се задължава да обяви застрахователна стойност и да
заплати стойността на застрахователната премия, което се отразява в товарителницата от
Изпълнителя.
6. Да дава писмени указания на Изпълнителя за по-нататъшни действия при проблемни пратки.
7. Да заплаща на Изпълнителя възнаграждение за извършените от него куриерски услуги, в
сроковете и условията, посочени в раздел ІІ.
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8. Да използва услугите на Изпълнителя при експедицията на своите пратки.
9. Да не разпространява данните и информацията, станали му известни във връзка и по повод
изпълнението на настоящия договор, без изричното писмено съгласие на Изпълнителя.
Чл. 10. Възложителят има следните права:
1. Да изисква от Изпълнителя информация за хода на изпълнение на заявките по този договор.
2. Да упражнява текущ контрол върху изпълнението на договорните задължения на
Изпълнителя, като с това не пречи на оперативната му работа.

VІ. КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 11. Изпълнителят предоставя услугите, включени в настоящия договор, съгласно
разпоредбите на Закона за пощенските услуги и с качество, съобразено с нормативите, определени с
Решение на Комисията за регулиране на съобщенията.
Чл. 12. За всички неуредени в настоящия договор въпроси по отношение на качеството на
услугите, както и относно реда и условията за извършване на рекламации и заплащане на обезщетение,
се прилагат Общите условия на Изпълнителя.
Чл. 13. (1) Предявяването на рекламация от страна на Възложителя и/или Получателя не
освобождава същия от задължението за заплащане на възнаграждение на Изпълнителя, съгласно
условията на раздел ІІ.
(2) В случай, че бъде установено, че рекламацията по ал. 1 е основателна, отношенията между
Възложителя и Изпълнителя се уреждат съгласно Общите условия.

VІІ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 14. За всички неуредени в настоящия договор въпроси по отношение на условията и реда за
осъществяване на отговорността на страните, се прилагат Общите условия на Изпълнителя.
Чл. 15. В случай на настъпило застрахователно събитие, Изпълнителят уведомява
застрахователя и Възложителя и подготвя необходимите документи за ликвидация на щетата, която се
възстановява в едномесечен срок. Срокът по предходното изречение може да бъде продължен в
зависимост от изискванията на застрахователя, като допълнителни документи, експертизи и други. В
случай, че пратката не е застрахована, Изпълнителят носи отговорност до определения в Общите
условия размер.
Чл. 16. Изпълнителят не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила. В тези
случаи намират приложение условията на раздел VІІІ на настоящия договор.
Чл. 17 Изпълнителят не носи отговорност при неизвършване на услугата вследствие на неточно
попълнена документация и пречки за извършването на услугата, създадени от Възложителя или
Получателя.
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Чл. 18. При неизпълнение на задължението на Възложителя по раздел ІІ от настоящия договор,
същият дължи законната лихва забава и неустойка в размер на 0,5% върху размера на задълженията му
за всеки ден забава.
Чл. 19. Възложителят отговаря в пълен размер за вредите и особените разноски, причинени на
Изпълнителя от скрити недостатъци на предмета на пратката, или поради пълна и/или невярна
информация относно неговите особености.
Чл. 20. Възложителят дължи възнаграждение и в случаите, когато поради подадена от него
непълна и/или неточна информация, Изпълнителят е изпълнил неточно поръчката.

VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима и непредвидима сила. В случай, че страната
е в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
(2) Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер,
възникнало след сключване на договора, като: война, експлозии, природни бедствия, стачки и ембарго,
въстания, граждански вълнения, терористични действия и др.
(3) Страната, която не изпълни задълженията си поради непреодолима сила, в срок от 7 (седем)
календарни дни от настъпване на събитието уведомява другата за това обстоятелство. В същия срок с
препоръчана поща или чрез куриерска служба, страната позоваваща се на непреодолима сила, трябва
да изпрати писмено потвърждение, изходящо от официален орган (БТПП), в което да се посочи
причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение. Уведомление следва
да се изпрати и при прекратяване действието на непреодолимата сила в посочения по-горе срок. При
неуведомяване се дължи обезщетение за неизпълнението.
(4) Докато трае събитието от непреодолима сила, изпълнението на задълженията и на
свързаните с тях насрещни задължения спира. Сроковете за изпълнение се удължават с времето, през
което е налице непреодолима сила.
(5) В случай, че събитието от непреодолима сила трае толкова дълго, че някоя от страните
повече няма интерес от изпълнението на този договор, тя има право да поиска прекратяване на
договора с писмено уведомление до другата страна.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. Настоящият договор се прекратява:
1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. С изтичане на срока по чл. 6, ал. 1;
3. С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при неизпълнение от
другата страна;
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4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на задълженията по настоящия
договор.
5. При условията на чл. 7, т. 9, изр. второ.
Чл. 23. (1) Едностранното разваляне на договора по т. 3 на предходния член се допуска само
при пълно неизпълнение, а също и при частично, лошо или забавено изпълнение съгласно условията на
чл. 87 - 88 от ЗЗД.
(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено
предизвестие до другата страна.
Чл. 24. (1) Възложителят може едностранно да се откаже от договора само, когато има
основателни причини за това.
(2) В случай на отказ от договора, Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя
направените до момента на писменото уведомление фактически разходи под формата на плащания в
полза на Изпълнителя.
Чл. 25. Ако изпълнението на работата стане невъзможно вследствие на причина, за която никоя
от страните не отговаря, Изпълнителят няма право на възнаграждение. Ако една част от поръчката е
била изпълнена и може да бъде полезна за Възложителя, Изпълнителят има право на съответната част
от договореното възнаграждение.
Чл. 26. При при прекратяване на договора страните дължат изпълнение на поетите от тях
задължения до момента на прекратяване.

Х. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 27. (1) Използваните в настоящия договор понятия се разбират според смисъла им, който е
изрично дефиниран в Общите условия на Изпълнителя.
(2) Понятия, недефинирани в Общите условия, имат следния смисъл според настоящия договор:
- “проблемни пратки” са пратки с неверен адрес; пратки, отказани от получателя; пратки, които
не могат да бъдат доставени поради отсъствие на Получателя и други такива;
- “обективна фактическа невъзможност” е всяка независеща от страните и/или невиновна
невъзможност да бъде доставена пратката, както и случаите, в които Изпълнителят поради каквато и да
е причина не е в състояние да осигури извършването на услугата изцяло или извършването й в срок.
Чл. 28. (1) Всички спорове, които могат да възникнат между страните във връзка с настоящия
договор, по неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до
неговата недействителност или прекратяване, страните уреждат по пътя на договарянето.
(2) В случай на невъзможност за уреждане на спора по пътя на договарянето, всяка страна може
да отнесе спора решаване от АС при БТПП според българското законодателство.
Чл. 29. Всички изменения и допълнения на настоящия договор са действителни, ако са
съставени в писмен вид и са подписани от страните.
Чл. 30. (1) Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с договора се
извършват в писмена форма /факс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска служба/.
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(2) За целите на този договор адресите на страните са:
- на Възложителя: ..............................................................................................
- на Изпълнителя: ...............................................................................................
(3) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да уведоми
другата страна, всички съобщения и уведомления по този договор ще се считат за надлежно изпратени,
съгласно клаузите на този договор.
Чл. 31. При подписването на настоящия договор страните представят удостоверения за
актуално състояние на дружествата.
Чл.32. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор и в Общите условия се прилагат
разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
Към момента на сключването на настоящия договор Възложителят декларира, че се е запознал
с Общите условия на Изпълнителя за предлаганите от него услуги и ги приема изцяло и безусловно.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един

за всяка

страна.

Приложения:
1. Приложение № 1 – Общи условия на договора с потребителите за предоставяне на неуниверсални
пощенски услуги на територията на страната от “МИБМ Експрес” ООД с удостоверение за регистрация
№0025/10.05.2005г.
2. Приложение № 2 - Ценова листа за вътрешни куриерски услуги.
3. Приложение № 3 - Прием на пратки, срокове, отчетност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..............................
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