ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКА НА БЕНЗИН, ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И ГАЗ – ПРОПАН-БУТАН
Днес, ………… 2017 г., между:
1. „Автобусен транспорт“ ЕООД, ЕИК 124653046, със седалище и адрес на управление
град Добрич, ул. “Войвода Димитър Калъчлията” № 8 , представлявано от Росен Стоянов
Русев, ЕГН 6309278000, в качеството му на „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна
и
2. ……………………………………, ЕИК/ЕГН: ……………………….., със седалище и
адрес на управление/ адрес: …………………………………., представлявано от
………………………………………………. от друга страна, наричано по-долу в договора
за краткост – „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.
Настоящият договор се сключва на основание проведена процедура публично състезание
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (дизелово гориво,
бензин А95Н и газ пропан-бутан) за автомобилите, собственост на „Автобусен
транспорт“ ЕООД, град Добрич“, открита с Решение №………./…………..на
Управителя на „Автобусен транспорт“ ЕООД, град Добрич, във връзка с чл.18, ал.1, т.12
ЗОП. Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигурява по заявка
на Възложителя горива (бензин – А95Н, дизелово моторно гориво, газ – пропан-бутан) за
нуждите на автомобилите на „Автобусен транспорт“ ЕООД, подробно описани по вид в
Техническите спецификации, неразделна част от договора.
Чл.2. Възлагането на доставката на горива се извършва въз основа на предварително
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.
ІІ. СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. Стойността на доставката се формира съгласно действително доставеното
количество горива по смисъла на чл. 1 и е в размер до …………………..
(……………………………..) лева без ДДС или в размер до ………………………..
(……………………………………………) лева с ДДС.
Чл. 4. Цените на доставката се формират като продажната цена на литър от колонка
се намали с оферираните търговските отстъпки в Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
 Търговска отстъпка ……. лв. за литър дизелово гориво;
 Търговска отстъпка ……... лв. за литър бензин А-95Н;
 Търговска отстъпка ……… лв. за литър газ пропан-бутан.

Чл. 5. Договорените цени не могат да се променят освен при изменение на държавно
регулирани цени или намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 6. Всички разходи по доставките, надвишаващи договореното, които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото по фактура в срок до 30 (тридесет)
дни след издаване на фактура за съответния месец, като превежда дължимата сума по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
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ІІІ. ДОСТАВКА
Чл.8. Осигуряване на горива за нуждите на автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се
извършва от негови длъжностни лица на място в пунктове за продажба /бензиностанции/
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.9. Количествата по видовете доставени горива се установяват с подробна
ведомост.
Чл.10. Всички разходооправдателни документи за извършени доставки на горива се
одобряват от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.11. Количеството на описаните по-горе горива е според нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочените в чл. 4 количества са ориентировъчни и не задължават
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заяви за доставка максимално посоченото количество през годината.
IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.12. Настоящият договор се сключва за срок от 36 месеца, считано от датата на
подписването му от страните, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за длъжностните лица, които ще осъществяват
приемането на доставките и ще бъдат упълномощени да подписват документи.
Чл. 14. Да създаде всички необходими условия за организиране на доставките.
Чл. 15. При констатиране на некачествени горива по чл. 8, Възложителят има право
да не заплати на Изпълнителя тези количества.
Чл. 16. Да заплаща дължимите суми по реда и условията на раздел II.
Чл. 17. Да сигнализира компетентните органи при констатирано неизпълнение на
задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 22 от настоящия договор.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.18. (1) Да изпълнява договорените доставки на горива в изискуемото количество и
качество, което да отговаря на БДС и други нормативни документи, както и съгласно
заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място и срокове.

(2) Да осигурява и предоставя в своите пунктове за продажба /бензиностанции/
качествени горива в съответствие с БДС и другите нормативни документи.
Чл.19. Да издава фактура за цялото количество, прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.20. Да осигурява непрекъснато работно време в притежаваните или наети от него
пунктове за продажба на горива – бензиностанции, оборудвани с измервателни уреди,
одобрени и контролирани от Държавната агенция по стандартизация и метрология.
Чл.21. Да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички промени, наложили се в процеса на
изпълнение на доставката.
Чл.22. Да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на
околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения
и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право.
Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин
сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до
една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и
контрол на информационните активи.
VІІ. ГАРАНЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия
договор свои задължения с гаранция, възлизаща на 1 (едно) на сто от стойността на
договора без ДДС в размер на ………………. (……………….….) лева.
Чл. 25. Когато гаранцията е представена под формата на банкова гаранция, тя трябва
да е безусловна и неотменима с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост
от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора в
съответствие с предвиденото в него.
Чл. 26. Гаранцията (депозит или банкова гаранция или застраховка) се освобождава
след отправено писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 20 календарни дни след
прекратяване на договора по взаимно съгласие, при изпълнение на задълженията или след
прекратяване на договора на основание чл. 118 ЗОП, или след прекратяване на договора в
резултат на форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение, освен
ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с
определеното в него. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвои/задържи част от гаранцията заради
некачествено изпълнение на част от работата или заради неизпълнение от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да допълни
гаранцията до първоначалния й размер в срок от 10 работни дни. Гаранцията се задържа
при некачествено изпълнени или неизпълнени доставки до отстраняването им, съответно
до изпълнението им.
Чл. 27. Срокът на валидност на гаранцията е 14 календарни дни след крайната дата за
приключването на настоящия договор, която крайна дата съвпада с изтичането на неговия
срок или с изчерпване на определената прогнозна стойност. При писмено искане от страна

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидността на гаранцията следва задължително да се удължи.
Обслужването на банковата гаранция, таксите и други плащания по нея, банковите
преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за целия период на
действие на договора и при продължаване на срока на гаранцията по реда на настоящия
договор, съответно заплащането на застрахователни премии и всички суми, свързани с
обслужването на договора за застраховка за посочения по-горе период, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията не ограничава и не лимитира по какъвто и да е начин
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нарушаване на този договор.
Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по
гаранцията, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.
Чл. 29. Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на
изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. Тогава
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска удължаване на срока на представената застраховка,
когато гаранцията е под формата на застраховка. При решаване на спора в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните
недостатъци, или да се удовлетвори от нея до размера на начислените неустойки.
Чл. 30. (1) При констатиране на некачествени количества горива, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да не заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тези количества.
(2) Всички нарушенията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установяват с
констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в присъствието на представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 31. При забавяне на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи
законна лихва от деня на забавата.
VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 32. Настоящият договор се прекратява:
а/ с изпълнение на всички задължения по договора;
б/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
в/ по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки или при прогласяване на
неговата унищожаемост съгласно чл. 119 ЗОП.
г/ от изправната страна, след изпращане на едномесечно писмено предизвестие до
неизправната страна, в случай, че се констатират съществено неизпълнение на
задълженията по договора.
Чл. 33. Прекратяването на договора не освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
изпълнението на всички финансови задължения, възникнали преди прекратяването на
договора.
Чл. 34. При прекратяването на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи
неустойка в размер на 10 % върху стойността на договора.
Чл. 35 (1) При повторно констатиране на некачествени горива по смисъла на чл. 30,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор със 7 – дневно писмено
предизвестие. При прекратяване на договора в тази хипотеза ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа
гаранцията за изпълнение и не дължи нейното връщане.

(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реши да не прекрати договора, той задържа ½ от
гаранцията за изпълнение и не дължи нейното връщане.
Чл. 36. При обективна невъзможност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява
задълженията си по настоящия договор.
IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 37. Страните се освобождават от срока за изпълнение на договорните си
задължения, ако невъзможността да се изпълни в срок се дължи на изключителни или
непредвидени обстоятелства, по смисъла на § 1, т. 17 и т. 27 от ДРЗОП.
Чл. 38. Страната, която се позовава на непреодолима сила, е длъжна да уведоми
другата страна за събитието в 3-дневен срок от настъпването му и да й изпрати писмено
потвърждение за това събитие от официален орган в 10-дневен срок от настъпването. По
същия начин и в същите срокове следва да бъде отправено и съобщение за прекратяване на
събитието.
Чл. 39. Срокът за изпълнение на задълженията по договора се удължава с времето,
през което е била налице непреодолимата сила, възпрепятствала изпълнението им. Ако
непреодолимата сила продължи повече от 30 дни, страната, която не е получила
изпълнение, може да прекрати изцяло или частично договора.
X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 40. Всички изменения и допълнения в настоящия договор се извършват в писмена
форма.
Чл. 41. В случай, че някои от клаузите на този договор бъдат отменени или обявени за
невалидни, това не води до отменяне на задълженията на страните по този договор като
цяло.
Чл. 42. Всички съобщения по настоящия договор, направени от едната до другата
страна, се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се считат за връчени и в
случай че има промяна в седалището и адреса на управление на всяка една от страните, ако
тя не е уведомила в писмен вид другата страна за промяната.
Чл. 43. Всички възникнали спорове при изпълнението на настоящия договор се
решават по пътя на взаимното споразумение, а когато това е невъзможно - съгласно
действащото законодателство в Република България от компетентния съд.
Неразделна част от договора са:
1. Технически спецификации;
2. Предложение за изпълнение на поръчката;
3. Ценово предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ: ………………..
(Р. Русев)

УПРАВИТЕЛ: …………………

