ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА ЗА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА КАРГО ПЛАНЕТ ООД

КАРГОПЛАНЕТ ООД със седалище и адрес на управление и за кореспонденция: 1000 София, ул. Цар Симеон 57,
вписано в търговски регистър с ЕИК 175142121, представлявано от Станислав Димитров - Управител и наричано по-долу
за краткост СПЕДИТОР, предоставя транспортни услуги при следните общи условия.
1. ПРЕДМЕТ
1.1 СПЕДИТОРЪТ извършва по заявка и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу възнаграждение, услуги в областта на
спедицията, транспорта и логистиката, а именно международен и вътрешен превоз на стоки, товаро-разтоварни
дейности, складиране на стоки (вкл. в митнически склад тип А и/или временен склад под митнически контрол, вкл.
управляван от трети лица), митническо представителство, комисиониране/пикиране, опаковане и преопаковане, карго
застраховане, както и всички други спедиторски, транспортни или логистични услуги.
2. УСЛОВИЯ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ УСЛУГИ
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира услугите свободно, като за всяка услуга изпраща устна или писмена заявка
2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпраща своите заявки най-малко 2/два/ работни дни преди датата на започване на
изпълнение на услугата, като този период може да е по-голям в зависимост от технологичното време, необходимо за
организация на изпълнението. Всяка заявка подлежи на писмено потвърждение от СПЕДИТОРА, чрез електронно
съобщение.
2.3. Всяка заявка съдържа съдържа специфичните параметри за конкретния транспорт, като описание на товара, датите
на товарене и доставка, както и други особености по превоза.
2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено СПЕДИТОРА още със самото подаване на заявката за
особеностите на товара, свързани с безопасността на превоза.
2.5. При натоварване на по-малко от заявеното количество стока в товарното помещение, Възложителят дължи
първоначалното договорено транспортно навло, ако промяната е извършена по-малко от 24 часа преди товаренето.
2.6. Свободен срок за натоварване или разтоварване е времето за товарене / разтоварване на превозваните стоки.
Освен ако не е уговорено друго, то се определя на:
2.6.1. За натоварване в страните от ЕС – 2 часа за групажни пратки и 4 часа за комплектен товар.
2.6.2. За България – 2 часа за групажни пратки доставени през склада на СПЕДИТОРА, и 4 часа за комплектен товар с
директна доставка при получателя.
2.6.3. Свободният срок започва да тече от пристигането на автомобила на товарния, респ. на разтоварния пункт, в
случай че автомобилът пристигне най-малко 2(4) часа преди приключване на нормалното работно време. При по-късно
пристигане на автомобила, свободният срок започва да тече от началото на следващия работен ден. Почивните и
празнични дни са изключени от свободния срок.
2.6.4. При превишаване на дефинирания по-горе свободен срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи такса за престой, както следва:
В Европа – по 100 Евро за бордови и по 150 Евро за хладилен превоз на започнати 24 часа наднормен престой
В България – по 80 евро за бордови и по 120 Евро за хладилен превоз на започнати 24 часа наднормен престой.
2.6.5. При просрочване на дефинирания в т. 2.4.1. и 2.4.2. свободен срок, такса престой се начислява и през почивните и
празнични дни до освобождаването на автомобила. Упоменатата такса за престой се начислява без свободен срок и при
задържане на автомобила по маршрута от изпращача до получателя, произлезло в резултат на неизпълнение на
задълженията на ТОВАРОДАТЕЛЯ.
2.7. Едновременно с товара ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, съответно неговите контрагенти, извършващи товаренето, е длъжен да
предаде на превозвача всички документи, изисквани от държавните органи и необходими за превозването и
предаването му на получателя, като: фактури, товарителници, сертификати, разрешения за износ/внос, митнически
документи и други. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, съответно неговите контрагенти, извършващи товаренето, не снабди
превозвача, извършващ превоза, с всички необходимите за превоза документи, генерираните разходи за превозвача,
съответно СПЕДИТОРА, причинени от непредоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, са за сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.8. В случаите, когато товарът ще бъде превозван извън границата на Република България, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
задължава да предостави и да попълни транспортните документи на съответния чужд език и да посочи всички
необходими реквизити, изисквани от съответните международно-правни договори. Всички разходи, причинени от
непредоставени и неправилно попълнени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ транспортни документи, са за негова сметка.
2.9. Разходите по престои и други от неспазване на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в т. 2.7. и 2.8. по-горе, са
за негова сметка.
2.10. СПЕДИТОРЪТ и наетите от него превозвачи се освобождават от отговорност в случаи на непреодолима сила
(форсмажор). „Непреодолима сила (форсмажор)” ще е налице, ако след поемане на заявката за превоз възникне
непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което е в причинна връзка с невъзможността на
Изпълнителя или на Възложителя да изпълни задължението си по договора, като: природни бедствия (поройни
дъждове, наводнения, снегонавяване, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници
и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др.
3. ЦЕНИ
3.1. Цените на услугите се определят в съответствие с действащите тарифи на СПЕДИТОРА или с оферта от
СПЕДИТОРА до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.2. Всяка тарифа или оферта на СПЕДИТОРА е валидна до посочения в нея срок, а ако не е посочен такъв – в рамките
на седмицата, за която се отнася (при спот-оферти за транспорт).
3.3. Всички тарифи и оферти на СПЕДИТОРА са без включен ДДС и подлежат на облагане съгласно действащия Закон
за данък върху добавената стойност.
3.4. Всички цени и условия, договорени между СПЕДИТОРА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са конфиденциални, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да ги предоставя изцяло или частично на трети лица.
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3.5. Всички договорени цени подлежат на предоговаряне при повишение на цените на горивата, повишение на
пазарните цени на превозите, електроенергията и средната работна заплата за отрасъл транспорт с повече от 10 /десет/
%, въвеждане на пътни такси и повишение на стойностите им.
4. НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на всяка услуга преди разтоварване на пратката, или в срок уговорен в
допълнителен рамков договор за отсрочено плащане при спазване условията на кредитния лимит на същия договор.
4.2. При забава на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 10
(десет) пункта на годишна база върху неиздължената сума за всеки просрочен календарен ден.
4.3. Плащанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се считат за валидно извършени единствено ако са направени по посочената във
издадената за услугите фактура/и банкова сметка. Промяна на банковата сметка се извършва чрез писмо в оригинал от
управителя на СПЕДИТОРА до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с нотариална заверка на подписа.
4.4. Прихващане на вземания може да се извършва само с взаимното писмено съгласие на страните. Това се отнася и
за вземания, претендирани от страните по рекламации.
5. ДОГОВОРНА БАЗА И ОТГОВОРНОСТ:
5.1. Отговорността на СПЕДИТОРА и наетите от него превозвачи за липси, повреди и щети по стоката и за забава при
доставката се ангажира, изключва или ограничава съгласно Конвенция CMR.
5.2. СПЕДИТОРЪТ извършва услуги съгласно Закона за автомобилен транспорт, приложимите международни конвенции
за международен превоз на стоки и Търговския закон на Република България.
6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
6.1. СПЕДИТОРЪТ издава фактури, подписани с електронен подпис или шифър, и ги изпраща по електронен път.
6.2. Споровете по приложението, тълкуването и прекратяването на договорите и услугите, предоставени от Карго планет
ООД, се решават в дух на добра воля, чрез преговори и споразумения, а при непостигане на съгласие - от компетентния
съд в гр. София. Приложимо право ще бъде българското материално и процесуално право.
6.3. Обработката на лични данни се извършва в съответствие с Регламент 679/2016 (GDPR).
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