
Д О Г О В О Р 
за възлагане на обществена поръчка за доставка 

 

 

 

Днес, 22 . 03. 2017 г., в гр. Смолян,  

 

между: 

 

ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“,  ГР. СМОЛЯН, адрес гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров” 

№ 57, БУЛСТАТ: 000607580,  представлявано от Райчо Атанасов Кокудев - директор и 

Станка Атанасова Герчева – отговорен счетоводител, от една страна, наричана за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 и 

 „САЛИНА 7“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Хисаря 4180, ул. 

„Христо Смирненски“ No 8, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 

ЕИК: 115781068, представлявано от ВИОЛЕТА ВЕЛИЧКОВА КАРАСИНКЕРОВА-

ДИМИТРОВА - управител, чрез Мирослав Цоков Димитров, упълномощен съгласно 

пълномощно рег. № 392 от 30.01.2017 г. на нотариус № 517 – Тани Рангелов, с район на 

действие Районен съд – Карлово, от друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,, 

  

на основание чл.194, ал.1 от ЗОП и утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол №1 от 

23.02.2017 г., Протокол № 2 от 13.03.2017 г. и протокол № 3 от 13.03.2017г. се сключи 

настоящият договор, като страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1 /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигурява „Периодични 

доставки на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели  за нуждите 

на ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян“ 

/2/ Горивото, предмет на настоящия договор следва да отговаря на показателите, 

посочени от Възложителя в документацията за участие и нормативните изисквания в 

Република България. 

/3/ Доставките, предмет на настоящата поръчка включват доставка по заявка на 

възложителя, в която се посочва количеството на заявеното гориво.   

Чл.2 Възлагането на доставката се извършва въз основа на предварително одобрено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

неразделна част от настоящия договор. 

   

ІІ. СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.3 Общата цена за изпълнение на договора се формира на база на единичната цена, 

съгласно Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и действително изпълнените доставки. 

  Чл.4. Единичната цена се формира на база обявената цена на „Лукойл Нефтохим 

Бургас“АД към дата на доставката на горивото минус 5,7 % /словом пет цяло и седем 

процента/ отстъпка. 



Чл.5 Договорения процент не може да се променя освен при намаляване на 

договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.6. Заплащането на цената на всяка една доставка ще се извършва по банков път по 

банковата сметка на изпълнителя в български лева, съгласно следната схема за плащане: 

-  Авансово плащане по договора не се предвижда. 

- Плащането се извършва в срок до 20 /двадесет/работни дни, считани от доставката 

на заявеното гориво, удостоверено чрез подписване на приемо-предавателен протокол за 

съответната доставка, декларация за съответствие с изискванията за качеството за всяка 

партида, съгласно Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол, другите съпътстващи доставката документи и представяне на 

надлежно оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.7 Всички разходооправдателни документи за извършените доставки се одобряват от 

представител на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.8 За установяване на количествата на доставеното гориво ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

осигурява транспортни средства, които  притежават автоматично устройство за отчитане 

наличността на гориво, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор.  

   

ІІІ. ДОСТАВКА 

 

Чл.9 Доставката се осъществява франко  сградата на ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян, 

ул. „К.Маджаров” № 57, в срок до 3 /словом три/ дни, считани от съответната заявка  на 

възложителя.  

.  

 

ІV. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.10 /1/Срока на договора започва да тече от датата на първата заявка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за доставка на гориво. 

/2/ Срокът на действие на договора е до 31.03.2019 г. или до достигане на максималната 

стойност от 69 900 /шестдесет и девет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, договорът се 

прекратява при настъпване на което и да е от двете събития 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.11 /1/ Да създаде всички необходими условия за организиране на доставките. 

/2/ Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за длъжностните лица, които ще осъществяват 

приемането на доставките и ще бъдат упълномощени да подписват документи. 

Чл.12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да осъществява контрол по изпълнението на 

доставките, включително по отношение на количеството и качеството на доставеното гориво.  

Чл.13 При констатиране на некачествено гориво или отклонение от предложението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тези 

количества. 

Чл14 Да заплаща сумата, представляваща договорената цена по договорената схемата за 

плащане.  



Чл.15 Да сигнализира компетентните органи при констатирано неизпълнение на 

задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл.20. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.16.1. Да доставя заявеното гориво франко седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като му 

прехвърли правото на собственост върху горивото. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си с грижата на добър 

търговец до предаване на горивото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.17 Да издава фактура за цялото количество, прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.18 Да поддържа необходимото технологично и транспортно оборудване за 

изпълнение на доставката в добро техническо състояние съгласно нормативната  уредба. 

Чл.19 При всяка доставка да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ официална справка за 

обявената цена на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД към дата на доставката на горивото, 

сертификат за качество, декларация за съответствие с изискванията за качеството за всяка 

партида, съгласно Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол и  другите съпътстващи доставката документи.   

Чл.20 Да спазва действащите норми и изисквания за опазване на околната среда. 

Чл.21 Разходите за транспортирането на горивото до мястото на предаването и рискът от 

случайно погиване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.22. 1. Да сключи договор/и за подизпълнение, когато е обявил в офертата си 

ползването на подизпълнител/и. Замяната на подизпълнител се допуска в съответствие с 

изискванията на Закона за обществените поръчки. 

2. В срок до 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие 

на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства 

за спазване на нормативните изисквания. Договорът за подизпълнение задължително следва 

да съдържа клаузи, забраняващи подизпълнителят да превъзлага една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета му. 

3. Независимо от използването на подизпълнители единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на договора. 

Чл.23.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставеното гориво по начина 

и в сроковете уговорени в настоящия договор.  

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за приемане на доставките. 

 

VІІ. НЕУСТОЙКИ 

  

  Чл. 25(1) При констатиране на некачествено гориво, 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.26. При забавяне на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи законна 

лихва от деня на забавата. 

Чл.27.За неизвършена доставка в договорения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща неустойка 

в размер на 0,5% от стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 20 %. 

Тази санкция се счита за окончателно намаление на крайната стойност на доставката и не 

подлежи на възстановяване.  



Чл.28. Изпълнителят отговаря за недостатъците на продадената стока, които намаляват 

съществено нейната цена или нейната годност за употреба и не са били съобщени на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай Възложителя разполага с някое от следните права: 

- Да върне стоката и до иска обратно цената заедно с разноските по продажбата; 

- Да иска да му бъде предадена стока без недостатъци в замяна на тази, която е получил 

с недостатъци.  

  

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

   Чл.29. С изтичане срока на договора или достигане на максималната стойност от 69 

900 /шестдесет и девет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;. 

   Чл.30. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа.  

Чл.31. По взаимно съгласие на двете страни, изразено писмено. 

Чл.32 /1/ С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му, поради 

неизпълнение на другата страна.  

 /2/ При разваляне на договора по предходната алинея изправната страна е 

длъжна да отправи 14 – дневно писмено предизвестие до другата страна. 

Чл.33 Извън случаите по чл.34 договорът може да бъде прекратен при системно 

неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със 7 (седем) дневно писмено 

предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Под системно неизпълнение се разбира констатирани неизпълнения повече от три пъти, 

на които и да е задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор 

Чл.34 При повторно констатиране на  доставено некачествено гориво по смисъла на 

чл.25 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати настоящия договор със 7 – дневно предизвестие.  

Чл.35 При обективна невъзможност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява 

задълженията си по настоящия договор. 

Чл.36.При констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 37.  При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка, предмет на настоящия договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той 

не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

Чл. 38. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато е необходимо съществено 

изменение на договора, което не позволява той да бъде изменен на някое от основанията 

съгласно действащата нормативна уредба. 

Чл. 39. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато се установи, че по време на 

провеждане на производството за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице 

обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, въз основа на които е 

следвало да бъде отстранен от производството, или когато договорът не е следвало да бъде 

сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на 

Европейския съюз в процедура по чл. 258 от ДФЕС. 

 

ІX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 



Чл.40. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 1% /едно на сто/ от 

общата прогнозна стойност на договора без ДДС /1% /едно на сто/ от общата прогнозна 

стойност на договора без ДДС (ако поръчката се възлага на специализирано предприятие или 

кооперация на хора с увреждания), съставляваща сума в размер на 699,00 лева /словом 

шестстотин деветдесет и девет лева/. 

(2) Гаранцията по предходната алинея е представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата 

на парична сума/банкова гаранция/застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие 

на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията, като предходната 

гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ календарни дни от 

предоставянето на новата форма на гаранция.  

(4) В случай на предстоящо изтичане на срока на валидност на гаранцията за 

изпълнение на договора – при учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция или 

застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема, за своя сметка, действия за нейното удължаване 

в срок, необходим за осигуряване на непрекъснатост на валидност на банковата гаранция или 

застраховката, дори и без да е налице изрично писмено искане от възложителя.  

(5) Когато изпълнението на договора не е приключило, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

документ за удължаване на срока на валидност на банковата гаранция или застраховката – 

когато това е приложимо, в срок до 10 /десет/ календарни дни преди изтичането на срока й на 

валидност. Непредставянето на документа в посочения срок се счита за съществено 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да спре изпълнението на договора до представянето на документ за валидна гаранция. 

За времето, през което изпълнението е спряно на това основание, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка за забава съгласно разпоредбите на договора. 

Чл.41. (1) При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор 

изпълнение гаранцията се освобождава в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от изтичане на 

срока на договора, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) В случай на забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията до максималния й размер. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 

неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 

компетентния съд – до разрешаване на спора от компетентния съд. 

(4) Страните се съгласяват, че настоящият договор не се изпълнява на етапи по смисъла 

на чл. 111, ал. 10 от Закона за обществените поръчки, с оглед на което не се предвижда клауза 

за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, съответно на изпълнената част от 

предмета на договора. 

 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.42 /1/ За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

българското законодателство. 

/2/ За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

прекратяването на настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки, Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

 

Чл.43 Плащанията по този договор ще се извършват по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес  

BIC  

IBAN  

Титуляр на сметката  

 



Чл.44 Страните ще решават възникналите спорове по пътя на преговорите, а при 

непостигане на съгласие – по съдебен ред  

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

 

Неразделна част от договора са: 

1. Техническо задание; 

2. Техническа и ценова оферта  на Изпълнителя; 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

/положен подпис и печат/     /положен подпис и печат/ 

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

РАЙЧО АТАНАСОВ КОКУДЕВ    МИРОСЛАВ ЦОКОВ ДИМИТРОВ 

Директор на ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“     пълномощник на „САЛИНА 7“ЕООД 

 

 

 

/положен подпис и печат/ 

………………………………. 

СТАНКА АТАНАСОВА ГЕРЧЕВА 

отговорен счетоводител 

 

 

Забележка: Налице са положени  подпис и печат, като същите  са заличени на основание 

чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за 

защита на личните данни (ЗЗЛД).  

 

 


