ДОГОВОР

за продажба на горива, стоки и услуги со ЛУКОИЛ картички
склучен во Скопје, на ден

15

меѓу:

1. ЛУКОЙЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје,
со седиште на бул. Партизански одреди бр. 18, 1000 Скопје,
регистрирано во Основен Суд Скопје 1 Скопје со Решение Трег.
Бр. 3456/05 од 30.05.2005, со број на Деловниот субјект 5993539
издаден од Државен завод за статистика, претставувано од
Управителот господин Игор Семеничев, во понатамошниот текст
“ЛУКОЙЛ”, од една страна
и
2.
со седиште на ул.

3.2. Секоја од страните може еднострано да го раскине Договорот
со писмено известување пратено до адресата на другата страна со
отказен рок од 10 (десет) дена. Во тој случај, како и во останатите
случаи на раскинување на Договорот, страните вршат срамнување и
потпишуваат двостран протокол.
3.3. ЛУКОЙЛ може да го раскине Договорот без известување,
доколку постојат суштествени нарушувања на овој Договор од страна
на КЛИЕНТОТ, како и навреди или злоупотреби на доброто име или
трговскиот углед на ЛУКОЙЛ.
3.4. По раскинувањето на Договорот, КЛИЕНТОТ нема право да ги
користи можностите да му се испорача гориво, стоки или услуги без
плаќање во готово и при тоа се задолжува да ги врати картичките на
ЛУКОЙЛ.
3.5. Договорот се склучува за неопределен рок.

Даночен број

4. НАДЛЕЖНО ПРАВО

Матичен број

4.1. Надлежно право кон овој Договор е македонското право,
вклучително и по однос на неговото дејствување, толкување и на
неуредените од него барања.

издаден од Државен завод за статистика претставувано од
господин/госпоѓа
во понатамошниот текст “КЛИЕНТ”, од друга страна

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
1.1. ЛУКОЙЛ му овозможува на КЛИЕНТОТ да купува горива, стоки и
услуги на бензинските станици на ЛУКОЙЛ без плаќање во готово, со
поднесување на ЛУКОЙЛ картички.
1.2. Купопродажбата на горивата, стоките и услугите се овозможува
во согласност со “ОПШТИТЕ УСЛОВИ за користење на ЛУКОЙЛ
картички”.
1.3. Максималното количество гориво, стоки и услуги (лимит), коe
КЛИЕНТОТ ќе може да ги купи за еден календарски месец е во
вредност на авансните уплати што ќе ги извршува КЛИЕНТОТ.
1.4. Типот и бројот на картички кои ќе му бидат издадени на
КЛИЕНТОТ се дефинирани во Прилог 1 на овој Договор односно во
Барањето/та за издавање на ЛУКОЙЛ картички.
1.5. Картичките се бесплатни и изработката е 3 (три) работни дена од
добивањето на барањето.

2. ЦЕНИ И УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ
2.1. Цените на горивата, стоките и услугите предложени врз основа
на овој Договор се тие кои што се валидни на бензинските станици на
ЛУКОЙЛ во моментот на купувањето.
2.2. КЛИЕНТОТ плаќањето за купените горива, стоки и услуги го врши
Авансно на жиро сметка на ЛУКОЙЛ.
2.3. КЛИЕНТОТ е должен авансните уплати да ги врши 24 (дваесет и
четири) часа пред користењето на ЛУКОЙЛ картичките.
2.4. Во случаи кога при купувањето на горивото, стоките и услугите се
покаже дека КЛИЕНТОТ го надминува лимитот предвиден во член 1.3.,
КЛИЕНТОТ ја доплаќа на лице место непокриената сума.
2.5. Отчитувањето помеѓу ЛУКОЙЛ и КЛИЕНТОТ се врши на следниот
начин:
2.5.1. ЛУКОЙЛ му испраќа на КЛИЕНТОТ посебни фактури со износот
на купеното гориво заедно со прилог детална спецификација колку
е потрошено од секоја картичка посебно за купените горива, стоки
и услуги, последниот ден од тековниот месец. Спецификацијата ги
вклучува податоците за: бројот на картичката, датумот на купеното
гориво, видот, количината и единечната цена на горивото, податоци
за купените стоки и извршените услуги. Испраќањето на фактурите со
спецификациите се врши по пошта или по курирска служба.
2.5. Во случај КЛИЕНТОТ да не ги исполни своите обврски ЛУКОЙЛ
има право да ги поништи картичките.

4.2. Сите спорови, кои произлегуваат од овој Договор, вклучително
и споровите кои се однесуваат од неговото толкување, исполнување
или раскинување, како и споровите за пополнување на празнините
или неговото приспособување кон новонастаната состојба, ќе бидат
решавани од страните по пат на преговори, а при нивна неможност
да биде постигната спогодба надлежен за решавање на споровите е
Основниот суд во Скопје. Решението на судот е конечно и обврзувачко
за страните и истото подлежи на негово неодложно извршување.

5. ДОВЕРЛИВОСТ
5.1. Страните на овој договор се договорија, дека договорните
услови и информациите обезбедени и доверени помеѓу ЛУКОИЛ и
КЛИЕНТОТ во рокот на важењето на Договорот ќе бидат третирани
како деловна тајна и како таква не треба да биде разоткриена, освен
ако тоа не е неопходно при неговото извршување. Доколку било
која од договорните страни без намера или од небрежност ја наруши
или станат причина за нарушување на оваа обврска, се задржува
правото за еднострано раскинување на Договорот, но по претходно
доставување на писменото известување до другата страна. Договорот
се смета за раскинат во рок од 10 (десет) дена од доставување на
известувањето.

6. ДРУГИ ОДРЕДБИ
6.1. Неможноста за делување по однос на одделни одредби од овој
Договор не го засегнува реализирањето на целиот Договор. Во
такви случаи клаузулите кои немаат повеќе дејство се заменуваат со
соодветните законски одредби.
6.2. Овој Договор може да биде изменет или дополнет само со
согласност на двете страни, по писмен пат.
6.3. За целите на овој Договор:
6.3.1. КЛИЕНТОТ е лицето со кое се склучува овој Договор, заедно со
неговите претставници;
6.3.2. ПОДНОСИТЕЛ е секое лице на кое КЛИЕНТОТ му доставил
ЛУКОЙЛ картички и нивни ПИН кодови. Во таков случај КЛИЕНТОТ
одговара за однесувањето на подносителот при користењето на
соодветната ЛУКОЙЛ картичка, како и за плаќање на купеното
гориво, стоки и услуги.
6.4. Неразделен дел од овој договор се “ОПШТИ УСЛОВИ за
користење на ЛУКОЙЛ картички” на ЛУКОЙЛ, кои ги уредуваат
сите барања, кои не се договорени од договорните страни.
Со потпишување на Договорот КЛИЕНТОТ, односно неговиот
претставник, декларира дека е запознаен со содржината на “ОПШТИ
УСЛОВИ за користење на ЛУКОЙЛ картички” кои се и составен дел
на овој Договор.
6.5. Овој Договор се изготвува во 2 (два) еднообразни примероци, по
еден за секоја страна и се потпишува од нив:

3. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
3.1. Секоја од страните има право да го раскине Договорот, ако
договорната страна која е виновна не ги исполнила своите обврски по
Договорот.

м.п.

За ЛУКОИЛ

м.п.

За КЛИЕНТОТ

ЛУКОИЛ Македонија ДООЕЛ Скопје го задржува правото за идни дополнителни измени и дополнувања на договорот

