
ДОГОВОР  ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

№  143/22.11.2016 г. 

 

Днес, 22.11.2016 г. в гр. Лом, между: 

1. „МБАЛ Свети Николай Чудотворец” ЕООД, с адрес: гр. Лом  ул. Тодор 

Каблешков № 2, ЕИК 130128163, представлявано от Д-Р ГЕОРГИ ТОМОВ САВКОВ 

- Управител  - наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ , от една страна и 

 

2 „Петрол” АД, със седалище и адрес на управление област Ловеч, община Ловеч 

гр. Ловеч 5500, хотел "Ловеч", ул. Търговска №12 ЕИК 831496285, ИН по ДДС 

BG831496285, тел: 02/9690300, факс:029690296, представлявано от Георги Иванов 

Татарски, ЕГН: 6009020101 и Милко Костадинов Димитров, ЕГН 8506063020 – 

Изпълнителни директори, наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 

на основание чл. 194, ал.1 от Закона за обществените поръчки се сключи 

настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията на 

настоящия договор, да изпълни поръчка за доставка с предмет: „Доставка чрез 

покупка на бензин А-95 Н и  дизелово гориво за нуждите на МБАЛ «Свети 

Николай Чудотворец» ЕООД, гр. Лом”, съобразно утвърдените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

условия и приетата от него оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. Този договор се сключва за срок една година считано от датата на подписването 

му от двете страни. 

Чл. 3. (1) Изпълнението на договора се осъществява на търговските обекти – 

бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на страната, като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сам ще отива до там със съответния си автомобил.  

 (2) Срок на доставка:   

Доставките ще се извършват периодично на малки партиди, при поискване от 

страна на  длъжностните лица, представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 4. (1) Страните се договарят, че измервателната единица за доставеното 

гориво е литър.  

(2) Плащането се извършва както следва: цена за 1 литър с ДДС на бензин А-

95Н и дизелово гориво  намалена с 1,5 % отстъпка, съгласно ценовото предложение. 

Актуалната цена се установява с нарочна справка при всяка промяна в цената на 

горивата – приложение №1 към настоящия договор.  

(3) Заплащането се извършва след представяне на фактура и отчет за закупеното 

гориво по автомобили. Фактурирането се извършва един път месечно.  

Чл. 5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща  продуктите предмет на настоящия договор  в 

лева, чрез банков превод, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 60 дни от 

фактуриране на доставката: 

IBAN: BG12FINV91501016425371 

BIC: FINVBGSF 



Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да получава продуктите, предмет на този договор, в търговския обект 

(бензиностанция) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на страната, в срока и при 

условията, договорени между страните;  

2. да осъществява контрол относно качество, количества и др. във всеки момент 

от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да предявява рекламации за недостатъци в момента на приемане на 

продуктите. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплаща договорените цени на продуктите, по реда и при условията на този 

договор; 

2. да определи лице за осъществяване на връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на доставката на 

продуктите да получи уговореното възнаграждение по реда и при условията на този 

договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълнява качествено и в срок предмета на договора; 

2.да отстрани своевременно недостатъците на продуктите, във връзка с 

предявени рекламации от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да замени продуктите; 

           3. да извърши доставката на необходимото количество гориво към момента на 

поискване на място – в бензиностанцията си, находяща се в страната или при 

необходимост от доставка на по-голямо количество от гориво – във възможно най-

кратки срокове /7 дни/; 

            4. да представя декларация за съответствие на качеството на течните горива за 

всяка доставка 

           5. да предоставя продукти, отговарящи  по технически характеристики съгласно 

Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина 

на техния контрол и на показателите по БДС или еквивалент.  

 

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 8. (1) Този договор се прекратява с изтичане на срока по чл. 2. 

(2) Договорът може да бъде прекратен предсрочно: 

1. по взаимно съгласие на страните; 

2. с двумесечно писмено предизвестие, отправено от едната до другата страна; 

3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага 

след настъпване на обстоятелствата; 

4.едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на клаузите по чл. 7 ал. 2 

от договора. 

 

VІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.9. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди 

и загуби, ако последните са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. 

 

Чл.10.(1)„Непредвидени обстоятелства” по смисъла на този договор са 

обстоятелствата по § 2, т. 27 от ДР на ЗОП, а именно: обстоятелства, включително от 



извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята 

на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно 

изпълнението при договорените условия за повече от 20 (двадесет) дни. В този случай 

страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си. 

 (2) Не представляват „непредвидени обстоятелства” събития, причинени по 

небрежност или чрез умишлено действие на Възложителя или Изпълнителя или на 

техни представители и/или служители. Липсата на парични средства не представлява 

„непредвидени обстоятелства”. 

 (3) В случай на „непредвидени обстоятелства” по смисъла на § 2, т. 27 от ДР на 

ЗОП, Възложителят ще заплати на Изпълнителя само стойността на извършените и 

приети към момента на установяване на тези обстоятелства доставки. 

Чл.11. Страната, за която са налице „непредвидени обстоятелства”, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум 

понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 5 (пет) дневен 

срок от настъпване на тези обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за 

настъпилите от това вреди в действителен размер.  

Чл.12.Докато траят „непредвидените обстоятелства”, изпълнението на 

задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

 

VІІ. САНКЦИИ 

Чл. 13. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от 

нея, или изискванията за нея съгласно договора, или не изпълни други договорени 

дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 0.5% от стойността на неизпълнението за всеки просрочен ден, 

но не повече от 10 на сто. 

Чл.14. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси 

обезщетение и за по-големи вреди по общия исков ред. 

Чл. 15. При прекратяване на договора по чл. 8, ал. 2, т. 3 и 4  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 

всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма  

информация свързана с изпълнението на  договора. 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги 

предоставя на трети лица. 

ІХ. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 19. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 

договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 

упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 20. За дата на съобщението се смята:  

- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;  

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата;  

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс. 

Чл. 21. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия 

договор се смятат: 



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Гр. София, бул. „Черни връх” № 43, код 1000, Област София - град 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Община Лом, гр. Лом, ул. „Тодор Каблешков” №2,  код 3600, Област Монтана 

 

Чл. 22. При промяна на посочения по чл. 21 адрес съответната страна е длъжна 

да уведоми другата в тридневен срок от промяната. 

 

X. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 23. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се 

прехвърлят едностранно на трети лица. 

Чл.24. Страните ще решават споровете във връзка с този договор, вкл. и 

неговото тълкуване, чрез преговори. Ако не бъде постигнато съгласие спорът ще се 

отнася до компетентния съд. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, 

изпълнението и прекратяването на този договор се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и 

другите нормативни актове, уреждащи взаимоотношенията между страните. 

Чл.25. При съставянето на настоящия договор се представиха следните 

документи, които са неразделна негова част: 

1.Документи издадени от компетентен орган  за удостоверяване липсата на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. 

2. Декларации за липсата  на обстоятелства по  чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП 

 3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра: - един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ: подпис и печат 

 

Управител: подпис и печат                            

            /Д-р Георги Томов Савков/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


