VIII МОДЕЛ УГОВОРА
(попунити празна поља са подацима)
О КУПОПРОДАЈИ БЕНЗИНА
ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА
Закључен у Београду, дана _____.2013.године, између:
-________________________________________________(уписати назив и адресу
Продавца), МБ:______________(уписати матични број Продавца); у даљем тексту:
Продавац,
и
-Фонда за развој Републике Србије; Булевар Немањића 14а Ниш, МБ: 07904959,
шифра делатности 6492, текући рачун: 840-2724-07, ПИБ: 100121213, кога заступа
директор Слађана Бацковић ( у даљем тексту Купац ).
Учесници заједничке понуде су________________________________________
__________________________________(попунити у случају заједничке понуде).
Подизвођачису_________________________________________________________
___________________(попунити ако постоје подизвођачи).
Уговорне стране сагласне су о следећем:
Чл. 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
-Предмет овог уговора је продаја бензина за моторна возила за
потребе Купца и то коришћењем система Kорпоративних картица
Продавца (у даљем тексту: Картица), а у свему према условима овог
Уговора.
-Купац задржава право да количину бензина одређује према текућим
потребама те да исто купује сукцесивно.
-Списак бензинских станица Продавца на којима Купац преузима
бензин представља саставни део овог уговора.
-Списак моторних возила Купца са регистарским ознакама и врстом
бензина оверен и потписан од стране Купца представља саставни део
овог Уговора.
-Купац се обавезује да за свако своје возило од Продавца купује
искључиво бензин наведен у спецификацији из претходног става.
-Продаја употребом Картица обавља се у оквиру малопродајне мреже
Продавца односно на његовим бензинским станицама, на начин
дефинисан овим Уговором.

Чл. 2. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
-Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране
овлашћених представника обе стране и истиче протеком 1 године од
дана потписивања.
Чл. 3. КОРПОРАТИВНЕ КАРТИЦЕ
-Купац – корисник Картица, потписом на овом Уговору, у потпуности
прихвата примену свих права и обавеза утврђених правилима и
условима за коришћење картица Продавца.
-Картица није средство плаћања, већ средство евидентирања
трансакција купопродаје бензина које врши Купац.
-Картице ће бити уручене Купцу по закључењу овог уговора.
Чл. 4. НАЧИН ПЛАЋАЊА
-На основу захтева Купца, Продавац издаје профактуру за куповину
бензина на захтевани износ.
-Купац је обавезан да на рачун Продавца уплати износ назначен у
профактури.
-Након уплате износа из профактуре од стране Купца и евиденције
наведене трансакције у систему Продавца, Купац може преузимати
бензин путем Картица, до износа уплаћених средстава.
-Продавац испоставља Купцу рачун о реализованим трансакцијама за
сваки месец, који обухвата трошкове учињене од стране Купца за тај
период.
Чл. 5. ЦЕНА
-Цена безоловног бензина Евро Премијум БМБ-95 које Купац
преузима у складу са овим уговором је ________ динара без пдв-а за
1 литар.
-По закључењу уговора цена се може мењати у складу са одлуком
надлежног органа Продавца заснованом на кретању цена на
тржишту нафтних деривата у Републици Србији.
Чл. 6. ПРОМЕНЕ И РАСКИД УГОВОРА
-Уговор може бити промењен само уз писану сагласност уговорних
страна.
-Свака уговорна страна има право на једнострани раскид уговора у
складу са законом уз поштовање отказног рока од 30 дана.

Чл. 7. СПОРОВИ
-Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који настану
током важења уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће,
уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Чл. 8. ВИША СИЛА
-Уговорне стране су се усагласиле да виша сила ослобађа од
одговорности за необављање, неодговарајуће испуњавање или
испуњавање са закашњењем на себе преузетих обавеза
дефинисаних према овом уговору.
-У случају ако те прилике више силе буду трајале дуже од 60 дана од
датума њиховог настанка, овај уговор може бити пуноправно раскинут
без неопходности мешања судских органа и без могућности захтева
за надокнаду штете.
Чл. 9. ЗАВРШНИ СТАВОВИ
-Овај Уговор је закључен у 4 (четири) примерка, по два за сваку
уговорну страну.

ПРОДАВАЦ

КУПАЦ

