ДОГОВОР
№ 11/02.02.2018 г.
Днес,02.02.2018 г. в гр.Белоградчик,
1.ОБЩИНАБЕЛОГРАДЧИК,
гр.Белоградчик , ул.”Княз Борис І” №6
ЕИК 000159458,
Представлявана от БОРИС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ - Кмет на Община Белоградчик и
Мариана маринова Маринова - Гл.счетоводител, от една страна наричана по-долу за
краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ"
и
“Петрол” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 12 и адрес
на управление: гр. София, бул. „Черни връх” № 43,
ЕИК: 831496285 , тел.: 02/96 90 300, e-mail:delovodstvo@petrol.bg
представлявано от Милко Константинов Димитров , ЕГН: 8506063020 и Георги Иванов
Татараски, ЕГН: 6009020101, наричано за краткост по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга
страна,
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение
да осъществява доставка на горива за служебните автомобили и друга техника чрез
търговските си обекти за нуждите на първостепенния и второстепенните разпоредители с
бюджетни средства в Община Белоградчик, наричани по-нататък за краткост "продукти".
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява предмета на договора при условията на направената от
него оферта - Приложение №1, неразделна част от този договор.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на автомобилите с
регистрационните им номера и друга техника- Приложение №2, неразделна част от този
договор.
(4) Ново придобитите автомобили и техника от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се описват в списък, а
продадените или бракувани автомобили и техника се отписват от списъка, който става
неразделна част от този договор.
II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Срокът за изпълнение на договора е от 02.02.2018 г. до 02.02.2019 година.
Чл. 3. (1) Изпълнението на договора се осъществява в търговските обекти
(бензиностанциите) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разположени на територията на Община
Белоградчик.
(2) Търговските обекти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са с 24 часово работно време, 7 дни в
седмицата.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Общата прогнозна цена на договора е 51 303,83 лв. без включен ДДС или
61564,60 лева с включено ДДС определена съгласно ценовото предложение на изпълнителя.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продуктите по цените, валидни за
съответния търговски обект (бензиностанция) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в момента на
закупуването им.
Чл. 5. (1) Разплащането между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва, както
следва:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставените количества продукти в български левове, по
банков път, въз основа на надлежна фактура, подробен опис на заредените количества по
автомобили, техника и дати, по образец съгласно - Приложение №3, неразделна част от този
договор и Декларации за съответствие на горивата, съгласно изискванията на чл.10, ал.2 и
чл.12, ал.2 и ал.4 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията,
реда и начина за техния контрол, удостоверяващи че предлаганите от него горива
съответстват на изискванията за качество по чл.6 и на определенията по § 1, т.1 и 3 от
Наредбата
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща ежемесечно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данъчни фактури за
доставените продукти и подробен опис за фактурирания период, включваща данни за:, дата
и час на зареждане с гориво, вид, количество и единична цена на горивото, регистрационен
номер на автомобила и вид техника. Изпращането на фактурите и разпечатките се
осъществява чрез куриер или по пощата с писмо с обратна разписка.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, през фактурирания период,
търговска отстъпка от действащата цена от цената на продуктите, съгласно
предлаганата цена, а именно: 0,07 лева (седем стотинки) с начислен ДДС за един литър
автомобилен безоловен бензин А-95Н, гориво за дизелови двигатели и газ пропанбутан за автомобили и 0,15 лева (петнадесет стотинки) с начислен ДДС отстъпка за
всички смазочни материали.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получава продуктите, предмет на този договор, във всички търговски обекти
(бензиностанции) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на Община Белоградчик, 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:
1. се задължава да заплаща договорените цени на продуктите, по реда и при условията на
този договор;
2. определя 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, а в случай когато недостатъците са съществени
- да замени продуктите;
3. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация на
физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката.
V. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 8. 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. 9. 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. 10. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се
смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Община Белоградчик,
гр. София
гр. Белоградчик 3900
бул. „Черни връх” № 43
ул. Княз Борис І №6
Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Обслужваща банка: „Първа Ивнестиционна банка” АД
IBAN: BG12 FINV 9150 1016 4253 71
BIC: FINVBGSF
Чл.11. При промяна на посочения по чл.11 адрес съответната страна е длъжна да уведоми
другата в тридневен срок от промяната.
VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 12.(1) Този договор се прекратява с изтичане на срока по чл. 2.
(2) Този договор може да бъде прекратен предсрочно:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. с двумесечно писмено предизвестие, отправено 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. с изчерпване на сумата по чл. 4, ал. 1.
(3) В случаите на ал. 2, т. 1 и 3 страните уреждат взаимоотношенията си с двустранен
протокол.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 13. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните
не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала
другата страна за възникването на непреодолима сила.
Чл. 14. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
Чл. 15. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Чл. 16. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.
VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ третират като конфиденциална всяка
информация, получена при и по повод изпълнението на договора.
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора
или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е освен
пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява
само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги
предоставя на трети лица.
IX. САНКЦИИ
Чл. 20. 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
10 на сто от стойността на неизпълнението за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на
сто.
Чл. 21. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за
по-големи вреди по общия ред.
Чл. 22. При прекратяване на договора по чл. 12, ал. 2, т. 3 и 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи
неустойки, лихви и пропуснати ползи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
X. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 23. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се прехвърлят
едностранно на трети лица и подобни актове не пораждат правно действие без писменото
съгласие на другата страна, освен в случаите на обезпечаване (гарантиране) на
задълженията по банкови кредити.
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 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. Свидетелство за съдимост;
2. Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от
ДОПК;
3. Удостоверение за липса на задължения от общината по седалище на възложителя;
4. Удостоверение за липса на задължения от общината по седалище на изпълнителя;

Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра – по един за изпълнителя и
два за възложителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……………(ПП)…………………

……(ПП)……………………….

ИНЖ. БОРИС НИКОЛОВ
Кмет на община Белоградчик

МИЛКО ДИМИТРОВ
Изпълнителен директор
………(ПП)…………………………
ГЕОРГИ ТАТАРСКИ

Гл. счетоводител……(П)………………
(Марияна Маринова)

Съгласувал:……(П)……………………
(Рени Длъгнекова – Юридически консултант)
(Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5
от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита
на личните данни (ЗЗЛД)

