Приложение 1 към Рамков договор №.............

ЗАЯВКА
По рамков договор №..................... за извършване на транспортно спедиторски
услуги за автомобилен превоз
№........./.....................
1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕИК:
ИН по ДДС
Седалище:
МОЛ:
Е-mail
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
2.ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЕИК:
ИН по ДДС
Адрес:
МОЛ:
Тел. За контакт:
Е-mail
3.Адрес/и на товарене
Фирма :
Адрес:
GPS :
Лице за контакт:
5. Дата и час на товарене
6. Дата и час на ратоварване
7. Вид МПС и рег. №
8. Описание на товара
9. Тонаж :
10.Митница:
11. Специални указания:
12.Договорено навло:
13. Срок и начин на плащане:

4. Адрес/и на разтоварване :
Фирма :
Адрес:
GPS :
Лице за контакт:
Фик.час:
Фик.час:

Да /не

14. С подписа си на тази Заявка , страните потвърждават , че са запознати с ОУ към нея
и ги приемат .
15.Моля потвърдете Заявката на e-mail:........................................... с подпис и печат !
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За Възложителя:
/име,фамилия , подпис и печат/

За Изпълнителя :
/име,фамилия , подпис и печат/

Общи условия и изисквания към изпълнителя /превозвоча :
- Автомобила на превозвача трябва да бъдетехнически изправен , с чисто товарно
помещение.Да бъдат валидни и изправни всички необходими документи за извършване
на превоз на товари и стоки , както на автомобила ,така и на водача.Да бъдат валидни и в
срок всички необходими лицензи ,разрешителни и застраховки ,включително
„Отговорност на превоза “/CMR
- В случай ,че автомобилът не се яви натоварен /разтоварен в пункт в уреченото време и
място ,дължите неустойка от 200 лв .на ден ,включително и всички претенции предявени
от страна на нашия клиент.
- Укрепването и инструктажа за правилно разпределение и съхранение на товара,са
отговорност на превозвача.Не се допуска поставянето на друг товар върху този,товарене
върху друг товар ,групиране договаряне ,претоварване и нарушаване на опаковката
,освен ако не е изрично договорено .Водачът е длъжен да следи за броя и вида на стоката
и товара.Товародателят едлъжен да предостави товара във вид и състояние ,годно да
издържи превоза.В случай на забележки,относно вида ,опаковката и натоварването
,следва да се впишат в „Резерви и забележки на превозвача“- графа 18 на CMR.По
настоящата заявка ,вие се считате за първи превозвач ,не се позволява отдаването на
товара по този договор на трети лица , освен ако не е изрично договорено.
- Превозвачът е длъжен да се съобразява с поетия ангажимент към срока на доставка , за
да осигури информация за местоположението на автомобила
- Страните признават разменената информация по имейл кореспонденция за официална .
Ако изпълнителя няма писмени възражения до 24 часа , след получаване на заявката по
договора , то тя се приема за потвърдена от дветае страни.
- Иизвършеният превоз се установява с попълнена товарителница , изготвена съгласно
разпоредбите на СМ R Конвенция .
- Нормативната база база по този догор включва : Закон за автомобилните превози ,
Търговски закон , Закон за задълженията и договорите , закон за установяване на
минималното трудова възнаграждение, Закон за международните нзначения, СМR,
ADR и ТИР конвенциите, Общите спедиторски и складови условия. Тази заявка е
конфиденциална.
- С подписването на заявката ,Вие давате съгласието си на „ Кофражна техника -95 „ АД ,
да обработва , в това число събира , използва, съхранява и изтрива , съгл. Регламент
679/2016 г.на ЕС , следните ваши данни : трите имена , тел. Номер, ел.поща , адрес за
кореспонденция, седалище на управление , данни на служители / шофьори /, както и за
МПС , с което се извършва превоза.
Моля да ни осведомите своевременно за възникнали закъснения на камиона .
Данни за фактуриране
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