ДОГОВОР
за доставка на горива

Днес, .....................2013 г., в град Чепеларе, между:
1. ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, със седалище и адрес на управление в гр. Чепеларе, ул.
„Беломорска” № 44Б, ЕИК: 000615164, Ид.№ по ЗДДС: BG 000615164, представлявана от
Тодор Костадинов Бозуков - кмет на общината и Веска Миленова Димитрова – Директор на
Дирекция ФСД, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
2. „…………………” ………….. – гр………….., с ЕИК …………….., с адрес на управление
гр………….., ул..”…………”, ………. , представлявано от ………………… - ……………..,
наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга,
На основание Чл. 101е от ЗОП се сключи настоящия Договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема
да извършва:
“Доставка на автомобилно гориво за служебните автомобили на Община Чепеларе”.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставки на горива (бензин А-95Н, евро
дизел 2) чрез покупка от търговските обекти (бензиностанции) на Изпълнителя,
оситуряващи 24 часово обслужване, седем дни в седмицата, съгласно условията на
представената оферта, представляваща неразделна част от този договор.
ІІ. СРОК
Чл.2. Настоящият договор се сключва за срок до достигането на сумата от 65 000
лева без ДДС.
ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на горивото, на която
търгува изпълнителя в съответния ден на зареждане на конкретния търговски обект
(бензиностанция), намалена с предложената от участника търговска отстъпка в процент
съгласно Техническото и Ценово предложение, неразделна част от договора.
Чл.4. (1) Отстъпки от цената за 1 (един) литър гориво, официално обявена в
търговските обекти (бензиностанции) на изпълнителя към момента на зареждане на
горивата:
Автомобилен бензин A-95H ……..% (словом)
Евро дизел 2 ……..% (словом)
(2) Посочените отстъпки от цената за един литър гориво остават непроменени за
целия период на действие на сключения договор за обществена поръчка.
Чл.6 (1) Разплащането се извършва по банков път чрез платежно нареждане след
представяне на фактура по посочената във фактурата банкова сметка на Изпълнителя.
(2) Изпълнителят издава фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона за
електронния документ и електронния подпис) за всички извършени зареждания на
автомобили през съответния месец. Фактурите се издават и изпращат на възложителя до 5то число на месеца, следващ месеца, през който са осъществени зарежданията на
автомобили.
(3) Към всяка фактура се изготвя приложение, което съдържа минимум следната
информация: клиентски номер; номер на карта за безналично плащане; регистрационен №
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на МПС; дата и час на зареждането; номер на фискалния бон от съответното зареждане;
адрес на търговския обект (бензиностанция), в които е осъществено зареждането на МПС;
вид гориво; количество; цена за литър гориво; обща стойност; отстъпка и крайна сума за
плащане.
IV. КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ
Чл.7. Изпълнителят се задължава да издаде на Възложителя електронни карти по
списък, предоставен при сключването на договора.
Чл.8. В случай на новозакупени МПС Възложителят има право да изиска издаване на
допълнителни карти за безналично плащане след изпращане на писмено искане до
Изпълнителя.
Чл.9. Електронните карти следва да бъдат издавани безвъзмездно, като Възложителят
няма да заплаща месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакции и покупки.
Чл.10. Изпълнителят се задължава да издаде на Възложителя карти за безналично
плащане, които трябва да:
1. Дават право на закупуване и осигуряват безналично плащане на горивата, предмет
на договора, във всички бензиностанции на Изпълнителя.
2. Бъдат без лимит, поради невъзможност за определяне на максимален месечен
разход на гориво за отделните МПС на Възложителя.
Чл.11. След предварителна писмена заявка от страна на Възложителя, Изпълнителят
се задължава да прекратява или преустановява временно действието на картите. За
подновяването на действието на картите Възложителят не заплаща допълнителна такса.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7. Възложителят се задължава:
1. Да зарежда моторните си превозни средства от бензиностанциите на Изпълнителя.
2. Да заплаща на Изпълнителя договорената цена в размер, срокове и при условията,

предвидени в договора.
3. Да върне на Изпълнителя издадените карти след изтичане срока на договора по чл.
2 или при прекратяване на договора при условията на настоящия договор.
Чл.8. Възложителят има право:
1. Да получава горивата с качество, отговарящо на критериите в „Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол”
приета с ПМС № 156 от 2003 год. и на Българския държавен стандарт.

2. При съмнение относно качеството на продаваните от Изпълнителя горива,
Възложителят има право да поиска проверка на качеството им по реда на Глава четвърта от
Наредбата, както и да поиска подмяна на доставката в тридневен срок от установяване на
несъответствието. Всички възникнали разходи по извършване на проверката и подмяната са
за сметка на Изпълнителя.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.9. Изпълнителят се задължава:
1 . Да изпълни предмета на настоящия договор в срокове, вид и цени, които
отговарят на условията и изискванията на документацията за участие и съгласно направените от
Изпълнителя предложения в Техническото и Ценово предложение, неразделна част от

договора.
2. При поискване от Възложителя да представя документи за качество и произход на
горивата, с които се зареждат моторните превозни средства на Възложителя.
Чл.10. При добросъвестно и качествено изпълнение на договора Изпълнителят има
право да получи договорената цена в размер, срокове и при условията, предвидени в

договора.
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VІ. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл.11. При неизпълнение на задълженията си от настоящият договор Изпълнителят дължи на
Възложителя неустойка в размер на 500 /петстотин/ лева за всяко едно отделно неизпълнение.
Чл.12. При неспазване на договорения с настоящия договор срок на плащане, Възложителят
дължи на Изпълнителя неустойка за всеки просрочен ден в размер 0,01% от законната лихва,

но не повече от 10% (десет процента) от стойността на забавеното плащане.
Чл.13. (1)При доставка на некачествено гориво, установено по реда на Глава
четвърта от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол, Изпълнителят дължи на Възложителя обезщетение в размер на
претърпените вреди, вследствие използването на некачественото гориво.
(2) Възложителят доказва вредите по ал. 1 с представяне на съответните документи
от компетентните органи, оторизирани автосервизи и разходооправдателни документи.
Чл.14. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и трети
лица, в резултат на свои или на служителите си виновни действия или бездействия.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.15. (1) Действието на този договор се прекратява:
1. с изтичане на неговия срок;
2. по взаимно съгласие между страните изразено писмено;
3.при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
Чл.16. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна
виновно не изпълни свое задължение по него. Изправната страна може да иска обезщетение
за претърпените вреди и пропуснатите ползи, включително и за вреди от накърняване на
доброто име. В този случай, както и в останалите случаи на прекратяване на договора,
страните правят разчет на насрещните си задължения чрез двустранно подписан протокол в
десет дневен срок от датата на прекратяване на договора.
Чл.17. След прекратяването на договора, Възложителят няма право да ползва
предоставените му в рамките на договора възможности за получаването на горива без
заплащане и се задължава незабавно да върне на Изпълнителя издадените карти.
VІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.18. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите
по чл.43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл.19. Всички спорове, породени от този договор и отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани
от страните чрез преговори. При невъзможност да бъде постигнато споразумение спорът се
отнася за решаване пред компетентния съд.
Чл.20. За всички неуредени въпроси в този договор ще се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство, имащо отношение към предмета на договора.
Чл.21. Недействителността на отделни разпоредби от този договор не засяга
действителността на целия договор. В такива случаи недействителните клаузи се заменят с
повелителните разпоредби на закона.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за
всяка страна.
Неразделна част от този договор са следните приложения:
1. Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 1.
2. Списък-декларация на търговските обекти (бензиностанции) на участника – Приложение
№7
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………………………..

……………………………….……

ТОДОР БОЗУКОВ

/……………. /

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

…………………………..
ВЕСКА ДИМИТРОВА
Директор на Дирекция ФСД

Съгласувал
Станка Делирадева - Юрист
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