ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО
№ _____/________2015 г.
Днес, _____________ 2015 г., в гр. Стара Загора, на основание чл.14, ал. 5 ,т .2 във
връзка с чл. 14, ал. 6 от ЗОП и утвърден протокол на комисия назначена със Заповед №
РД 01-....../ ...10.2015 г. на директора на РЗИ – Стара Загора беше сключен този договор
между:
1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА, адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Стефан Караджа” № 10, БУЛСТАТ 176030488, представлявана от д-р
Златина Нанева – Директор наричана по – долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и
2.
…………………………………….
от
друга
страна,
наричан/наричано
ИЗПЪЛНИТЕЛ.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигурява, доставя
и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горива (бензин А 95 H) за нуждите на Регионална
здравна инспекция – Стара Загора съгласно условията на настоящия договор, на
Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 – неразделна част от настоящия
договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ продава горивата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като прилага постоянна
търговска отстъпка в процента, посочен в чл. 3, ал. 1.
(3) След подписването на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
списък на автомобилите с регистрационните им номера, които ще се зареждат по този
договор на бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на които ще бъдат издадени карти
за безналично плащане на зареденото гориво. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при
необходимост да променя списъка на автомобилите и броя на картите.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такси, депозити, гаранции,
обезпечения и други подобни във връзка с използването на картите за безналично
плащане.
ІI. КАЧЕСТВО НА ГОРИВОТО.
Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава качеството на осигуряваното и продавано от
него гориво по този договор да отговаря на:
- Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за
техния контрол;
- Закона за чистотата на атмосферния въздух;
- Закона за енергията от възобновяеми източници,
както и на всички останали нормативни актове, касаещи горивата – предмет на
договора.
(2) За продаваните видове горива по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да
разполага с декларации за съответствие за качеството на горивата, издадени съгласно
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ......................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .......................

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за
техния контрол.
(3) Собствеността и рискът от погиването и повреждането на горивото, заредено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, преминава върху него от момента на преминаване на горивото от
наливното устройство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответната резервоарна вместимост на
автомобила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на предложеното гориво.
ІIІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.3. (1) Цената, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще закупува литър гориво се определя,
като от валидната и официално оповестена единична цена на дребно за деня на
зареждане за краен клиент в български лева (BGN), за съответния вид литър гориво, на
която и да е бензиностанция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ползва постоянна
търговска отстъпка в размер на ………… (……………) % за литър гориво за целия срок
на договора.
(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигуряване и
продаване на гориво по настоящия договор, включително производствени и
транспортни разходи, такси, мита, акцизи и други.
(3) Посочената отстъпка по ал. 1 не се влияе от закупеното количество гориво.
Посоченият процент търговска отстъпка по ал. 1 няма да бъде намаляван за целия
период на изпълнение на договора.
(4) Цените по договора се определят и заплащат в български лева (BGN).
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фирмени карти, като точният брой и
вид на картите се уточняват след подписването на договора и попълването на заявка от
Възложителя.
(6) Цените по договора се определят и заплащат в български лева (BGN).
Чл.4. (1) За зареденото гориво с фирмени карти за безналично плащане през
предходния месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 10-то
число на следващия месец.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща зареденото гориво и месечните такси за
обслужване на картите за безналично плащане за предходния месец в срок до .............
(...........................) календарни дни след получаване на:
1. фактура – оригинал;
2. подробни разпечатки / извлечения за зарежданията на всяко МПС по дни, часове,
количество, вид на горивото и стойността на зареденото гориво, адреса на
бензиностанцията, от която е заредено, както и обобщена информация за вида,
количеството и стойността на заредената гориво.
Чл.5. По възможност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ чрез Интернет и чрез уникално потребителско
име и парола осигурява на Възложителя и онлайн достъп до издадените му фактури и
подробни справки за извършените покупки през изминалите месеци.
Чл.6. (11) Плащанията по чл. 4 се извършват по банков път по следната банкова сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: ……………….
IBAN: …………………
BIC: …………………..

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ......................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .......................

IV. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРИЕМАНЕ
НА ДОСТАВКАТА.
Чл.7. Осигуряването и закупуването на горивата - предмет на настоящия договор се
осъществява непрекъснато през денонощието от всички бензиностанции, с които
разполага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на територията на Република България.
Чл.8. Срокът на договора е не повече от 12 месеца, считано от датата на влизане в сила
на договора.
Чл.9. В момента на покупката на гориво в бензиностанция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той е
длъжен да издава фискален бон за закупеното гориво, който съдържа валидната и
официално оповестена единична цена на дребно за деня на съответния вид гориво на
бензиностанцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вида и количеството заредено гориво от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, начислената постоянна търговска отстъпка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
общата цена на горивото.
Чл.10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да оспори всяка една покупка в 10-дневен срок
от получаване на подробните разпечатки за закупените горива към месечните фактури
по чл.4, ал. 2. Оспорването се извършва с подаване на писмена жалба до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ описва точно основанието, на което
оспорва конкретна покупка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се произнася в 15-дневен срок по
жалбата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При подаване на жалба по тази алинея срокът за
заплащане по чл. 4, ал. 2 спира да тече. При уважение на жалбата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
получава коригирана фактура и коригирана месечна справка с правилните суми. При
неподаване на жалба в уговорения срок, страните приемат, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е
одобрил покупките и е длъжен да заплати цялата стойност на издадената фактура. До
изясняването на спора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продължи да продава горива на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда и при условията, определени в договора.
(2) При констатиране на несъответствия на предлаганото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гориво с
нормативните изисквания ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява за това
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като си запазва правото да сезира за това и съответните контролни
органи.
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да посочи максимално месечно количество горива
(лимити), които ще може да закупува чрез всяка една от издадените фирмените карти за
безналично плащане.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горива – бензин А 95 H, при условията на
настоящия договор;
2. да разполага с минимум по една бензиностанция в Община Стара Загора;
3. да осигурява на своите бензиностанции в страната, с които разполага, необходимата
техническа възможност – колонки за зареждане, технически устройства и други за
зареждане с гориво на МПС.
4. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване декларации за съответствие за
предлаганите от него течни горива по този договор, които декларации трябва да са
издадени по реда и при условията на Наредбата за изискванията за качеството на
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
5. да издава и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявения брой карти за безналично
плащане и за ползване на постоянна търговска отстъпка заедно с техния ПИН код.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ......................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .......................

6. да продава гориво на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само след представяне на картата за
безналично плащане по чл. 1, ал. 2 от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приносител)
и въвеждане на ПИН-кода в съответния апарат от приносителя на картата.
(2) Персоналът на бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е задължен да проверява
самоличността на приносителя на картата за безналично заплащане или да проверява
данните на автомобила, в който е заредено горивото, ако е въведен валиден ПИН код на
картата, но има право да поиска сверка на данните на ползващия картата, или на
автомобила със съответните документи и да откаже продажба в случай на
несъответствие.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на своя персонал, отговорен
за зареждането с горива, за издаването и обслужването на картите за безналично
плащане.
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да блокира издадените от него карти за
безналично плащане в следните случаи:
1. при прекратяване действието на договора, независимо от основанието за
прекратяване.
2. при получаване на писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за блокиране на картата, в
резултат на кражба или загуба на картата или по каквито и да е други причини.
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното и законосъобразното
изпълнение на извършваните от него дейности по този договор.
Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора
– предоставяне на данни за издаването на фирмените карти за безналично зареждане,
данни за МПС, данни за фактури и други;
2. да получава договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия
договор за продаденото гориво, за издадените карти за безналично плащане, както и за
обслужването на тези карти.
3. да поиска при зареждане на автомобили на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ водачът да се
легитимира и/или да покаже талона на автомобила. При непредставяне на горните
документи служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ могат да откажат зареждане чрез картата
за безналично плащане.
Чл.17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплаща цената на предоставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гориво по реда и при
условията на този договор;
2. да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му
самостоятелност във връзка с изпълнението на договора;
3. при зареждане с гориво на бензиностанция, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ разполага, да
спазва изискванията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно здравословни и безопасни условия на
труд и опазване на околната среда, както и нормативните изисквания в тези области.
4. да пази в тайна ПИН кода на получените карти за безналично плащане и да изисква
оправомощените от него лица да спазват същото.
5. в случай на загуба или кражба на карта за безналично плащане да уведомява
незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по e-mail, по факс или по телефон и най-късно на
следващия работен ден да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено известие за
загубата/кражбата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност и дължи заплащане на всички
покупки на горива, извършени с картата до момента на изпращането до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на известието за загубата/кражбата.
(2) При зареждане в бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, служителите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са длъжни да се легитимират или да покажат талона на автомобила
при поискване от страна на персонала на бензиностанцията.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ......................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .......................

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да зарежда гориво - предмет на договора, по реда и при условията, договорени между
страните в този договор.
2. при поискване да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ декларации за съответствие на
предлаганите от последния течни горива по този договор, които декларации трябва да
са издадени по реда и при условията на Наредбата за изискванията за качеството на
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
3. да прави промени в броя на картите за безналично плащане и в автомобилите, които
ще бъдат зареждани - да добавя нови или да премахва посочените такива.
4. да осъществява контрол относно качеството и количеството на закупуваните от него
горива във всеки един момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява предмета на договора без отклонение от
договореното и без недостатъци.
6. да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявения брой карти за безналично плащане и за
ползване на постоянна търговска отстъпка заедно с техния ПИН код.
7. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да блокира издадена карта за безналично плащане.
VІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ.
Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
количеството, вида, качеството на горивата или техническата документация.
Чл.20. Рекламации за явни недостатъци на гориво се правят в деня на зареждане с
протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.21. Рекламации за скрити недостатъци се правят в срок до 7 (седем) календарни
дни, считано от датата на констатацията, като рекламацията се придружава
задължително от констативен протокол, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да бъде
уведомен веднага.
Чл.22. (1) В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на
полученото гориво, основанието за рекламацията и конкретното искане на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) В срок от 3 (три) работни дни от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема
рекламацията или я отхвърля.
Чл.23. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 12
часа от момента на уведомяването да осигури за своя сметка и риск договореното
гориво в бензиностанция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.24. (1) При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от
12 часа от момента на уведомяването да осигури за своя сметка и риск договореното
гориво в бензиностанция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да върне заплатената цена, ведно с
дължимите лихви.
(2) Изборът на посочените по-горе възможности да се върне платеното или да се
доставят нови количества горива принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като разходите и
рисковете по новото зареждане с гориво са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) В случаите по чл. 23 и чл. 24, ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение в
размер на действително претърпените вреди.
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VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ.
Чл.25. За неизпълнение или забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията
му по настоящия договор, включително неизпълнение или забавено изпълнение на
рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за всеки ден
забава в размер на 0.02 на сто на ден от максималната стойност на договора по чл. 3, ал.
1 без ДДС, но не повече от 5 на сто от тази стойност.
Чл.26. В случай на неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по чл. 4,
ал. 2 и чл. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.001
% на ден на ден върху стойността на забавеното плащане, но не повече от 5% от
стойността му.
Чл.27. Правата по чл. 25 не лишават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото му да получи
обезщетение за действително претърпените вреди, в случаите, когато надхвърлят
договорената неустойка.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.28. (1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
1. при изтичане на срока на договора, посочен в чл. 8.
2. от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение
за претърпените вреди от прекратяването на договора.
3. от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по
каквато и да е причина:
а) не изпълнява задълженията си по настоящия договор два последователни дни, или
б) в случай на забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на две зареждания на гориво,
независимо дали са поредни или не, или
в) случай че по време на срока на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не разполага с поне една
бензиностанция в на територията на община Стара Загора.
5. от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при виновно неизпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като преди това го предупреди писмено и даде разумен срок за
изпълнение.
(2) Под виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 1 се имат предвид и
случаите, при които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, без съгласието и знанието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
два или повече пъти е продал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гориво с качество и технически
характеристики, несъответстващи на действащите нормативни изисквания.
IX. СПОРОВЕ
Чл.29. Възникналите във връзка с изпълнението на този договор спорове между
страните ще бъдат решавани чрез преговори между тях.
Чл.30. В случай, че по конкретен спор не бъде постигнато споразумение между
страните, то същият ще бъде разрешен съгласно действащото в Република България
законодателство.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.31. Страните по този договор не могат да го променят или допълват.
Чл.32. Страните заявяват, че адресите им и представителството, посочени в настоящия
договор са такива за кореспонденция. За всяка промяна страните са длъжни да се
уведомят писмено в тридневен срок от извършването й. Неуведомяването за настъпила
промяна и изпращането на кореспонденцията на заявения адрес се приема за редовно
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уведомление и е свързано с всички следващи от това последици. Всяко писмо,
уведомление, покана и други подобни, свързани с изпълнението на този Договор,
изпратено на посочения от страната адрес е валидно и поражда действие 2 /два/ дни
след получаването му на адреса, независимо дали е потърсено от страната или е
отказано.
За нуждите на този договор за валидни се считат изпратени уведомления :
а/ по факс и телефон на следните номера:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: лице за контакт: ……………..
факс:.........................
телефон:....................
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
лице за контакт: ……….
факс:.........................
телефон:....................
б/ имейл адрес:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ................
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:..................
Чл.33. За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването на
този договор ще се прилагат съответните разпоредби на действащото българско
законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Приложение № 1 – Технически спецификации;
2. Приложение № 2 – Ценово предложение;
3. Приложение № 3 – Техническо предложение
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български
език по един за всяка от страните.
При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи следните документи:
1. Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на
държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства
в публичен регистър или предоставянето им служебно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
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/ДИРЕКТОР НА РЗИ – СТАРА ЗАГОРА/
/

/ УПРАВИТЕЛ НА ......................../

ВИЛИАНА БЕНЧЕВА

................

/НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ФСД/
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