ДОГОВОР
Днес, _________ 2016 г., гр. Монтана, между:
„Регионално депо за отпадъци-Монтана“ ЕООД с ЕИК 821103520 и със седалище и
адрес на управление: гр. Монтана 3400, местност Неделище, землища на с. Крапчене и с.
Николово, представлявано от Мариела Тодорова Живкова-Крълева – Управител, от една
страна, наричана по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
___________________________________ с ЕИК____________ и със седалище и адрес на
управление: гр. ___________________, ул. ___________________________________________,
представлявано от __________________ в качеството му/й на ___________________________,
от друга страна, наричана по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 183 от
Закон за обществените поръчки и в изпълнение на Решение №__/___.___.2016 г. на Възложителя за определяне на изпълнител на обществена поръчка,
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу възнаграждение обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на
„Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана“.
(2) За краткост предметът по ал. 1 ще се нарича „доставка“.
(3) В доставката по ал. 1 се включват следното общо (максимално) количество Дизелово гориво - 50 000 литра;
(4) Изпълнителят извършва доставките по ал. 1 в съответствие с клаузите на настоящия договор, Техническата спецификация на Възложителя и с техническото и ценово предложение, които са неразделна част от настоящия договор.
(5) Възложителят не се задължава в срока по чл. 2, ал. 1 да заяви/поръча цялото количество гориво по ал.3.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за срок до е 12 (дванадесет) месеца, считано
от датата на подписване на договора.
(2) Възложителят уведомява Изпълнителя за извършването на доставка по чл. 1 със
заявка съобразно своите нужди като посочва съответното количество гориво.
(3) Изпълнението на доставката по чл. 1 се извършва на части като периодични доставки в срок от 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявка от Възложителя.
Чл.3 (1) Мястото на изпълнение на доставките по чл. 1 е склад на „Регионално депо за
отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана, адрес: местност Неделище, землището на с. Крапчене и с. Николово, община Монтана.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) За изпълнение на доставката по чл. 1 Възложителят заплаща на Изпълнителя
обща цена в размер до _________ (_____________________________) лева без включен ДДС,
съгласно Техническата спецификация и Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна
част от договора.
(2) Цената на всяка единична доставка в лева/ литър без ДДС с франкировка до
складово стопанство по чл. 3, ал. 1 се формира въз основа на цената за директна реализация,
в лева на литър без ДДС (данъчна основа) от средна цена на веригата на българския производител „Лукойл България“ ЕООД към датата на доставката, и Коефициента на намаление
на стойност от ____ (____________) съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.
(3) Коефициентът по ал.2 не подлежи на промяна през целия период по чл. 2 на договора.
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(4) Цената по ал.2 включва всички разходи необходими за изпълнение на доставката
по чл. 1.
Чл. 5. (1) Възложителят дължи плащане само за действително изпълнените доставки на
гориво , в съответствие с направената заявка по чл. 2, ал. 2.
(2) Плащането по чл. 4, ал. 2 се извършва при условията на ал. 1 в срок до 30 (тридесет)
дни след представяне на оригинална фактура и двустранно подписан протокол по чл. 13 за
приемане на изпълнението на съответната заявка.
(3) Сумата от всички извършени плащания по ал.2 не може да надхвърля общата цена
по чл.4, ал.1.
(4) Възложителят извършва плащане по следната банкова сметка на Изпълнителя:
Банка: ________________ IBAN: __________________ BIC: _________________
(5) В случай че представената фактура по ал.2 бъде върната на Изпълнителя за корекции, този срок спира да тече до представянето на нова изрядна фактура.
(6) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 4 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, се счита, че плащането по сметката се счита
за валидно извършено, а задължението за плащане в съответния размер - за погасено.
(7) В случай на сключени договори с подизпълнители за извършване на плащане по
ал.2 се представят документите по чл. 66, ал. 4÷ал. 9 от ЗОП. (текстът остава в договора за
приложимите случаи)
IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 6. Изпълнителят гарантира качеството на извършеното от него, като носи отговорност за възникналите в рамките на срока на договора недостатъци.
Чл. 7. (1) При подписване на настоящия договор Изпълнителят предоставя гаранция за
изпълнение в размер на 5% от общата цена, посочена в чл. 4, ал. 1 под формата на застраховка,
банкова гаранция или като парична сума.
(2) В случай че банката/застрахователната компания, издала гаранцията за изпълнение
на договора, се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност / свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в
3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция
от друга банкова/застрахователна институция.
(3) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни
от пълно и точно изпълнение на всички задължения на Изпълнителя, уреждане на всички
финансови взаимоотношения между страните и отправено искане за това от Изпълнителя.
(4) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на
изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съда.
(5) Възложителят не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8. Възложителят има право:
1. да изисква от Изпълнителя да извършва доставката в съответствие с настоящия
договор.
2. да определи свои упълномощени представители, които да осъществяват текущ
контрол по изпълнението на работата, възложена на Изпълнителя, съобразно изискванията по
настоящия договор.
3. да отказва одобрение или приемане на изпълнение, което не съответства на изискванията и условията на настоящия договор.
4. да извършва проверка относно качеството, обема, цените и сроковете, свързани с
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изпълнението на договора, във всеки един момент до подписване на двустранен протокол по
чл.13.
5. да откаже да приеме доставка на Изпълнителя, която не съответства на Техническата спецификация и условията на договора.
6. да изисква от Изпълнителя да сключи и да му предостави договор за подизпълнение
с посочения в офертата му подизпълнител. (текстът остава в договора за приложимите
случаи)
Чл. 9. Възложителят се задължава:
1. да заплати на Изпълнителя уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия договор;
2. да осигури на представителите на Изпълнителя нормални условия за изпълнение на
заявените доставки и достъп до складовите помещения по чл.3, ал.1;
3. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя;
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 10. Изпълнителят се задължава:
1. да осигурява и извършва качествено и в обем доставката по чл. 1 при условията на
настоящия договор и в съответствие с Техническата спецификация и Техническото предложение, и с изискванията на нормативната уредба в свързана с условия, ред, начин и контрол на
течните горива.
2. При всяка доставка по чл.1 да представя:
2.1 Декларация за съответствие на качеството издадена от производителя / вносителя, от която да се вижда произхода на горивото и датата на производство;
2.2 Протокол от изпитване на доставената партида гориво от Акредитирана лаборатория;
2.3 Информационен лист за безопасност - при първа доставка и всяка следваща от
различен производител;
2.4 Акцизен данъчен документ;
3. да предостави на Възложителя информация за хода на работата по изпълнение на
доставката, както и да му осигурява възможност за осъществяване на контрол върху изпълнението на задълженията по договора във всеки момент, без това да пречи на работата на
Изпълнителя;
4. да извършва за своя сметка отстраняването на допуснати пропуски, грешки и недостатъци, констатирани по време на изпълнението на договора;
5. да спазва условията посочени в т.2.2 (в) „Рекламационен срок и начин на уреждане
на рекламациите“ от Техническата спецификация.
6. да изпълнява всички задължения съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение за изпълнение на поръчката.
7. да осигури на Възложителя достъп до всички материали и документи във връзка с
договора, през цялото време по изпълнението му;
8. да спазва всички действащи нормативни актове, регламентиращи съответната
дейност от предмета на обществената поръчка.
9. да не разгласява на трети лица информация/обстоятелства, станали известни на
него и/или на негови служители във връзка с изпълнението на доставката по чл.1, включително след изпълнението или при прекратяването на договора.
10. да осигури за целия срок на договора транспортни средства за изпълнение на поръчката.
11. да сключи договор за подизпълнение с посочения в офертата му подизпълнител в
срок от 5 (пет) дни след сключване на настоящия договор и да предостави на Възложителя
оригинален екземпляр в 3-дневен срок след това. (текстът остава в договора за приложимите случаи)
Чл. 11. (1) Изпълнителят има право:
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1. да получи договорената цена при условията и сроковете, уговорени в настоящия
договор.
2. да получи информация, необходима за изпълнение на поетите с настоящия договор
задължения;
3. да иска от Възложителя приемане на изпълнените доставки при условията и сроковете, определени в настоящия договор.
(2) Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска допълнение към същия.
VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 12. Възложителят определя свои упълномощени лица, които отговарят за комуникацията с Изпълнителя, за координацията и приемане на изпълнението на настоящия договор.
Чл. 13. (1) Всяка от доставките по чл.1 в съответствие със заявката по чл. 2, ал. 2, се
предава и приема с двустранно подписан Протокол от съответното лице по чл. 12 и Изпълнителя, в който удостоверяват съответствието на пълното, качествено и в срок изпълнение с
изискванията на Възложителя.
1. към всеки от Протоколите задължително се прилагат документите по чл. 10, т. 2.
2. Собствеността и рискът от погиване и увреждане на доставката по чл.1 преминават
от Изпълнителя на Възложителя с подписване на Протокола.
(2) Лицата по чл. 12 може да не приемат изпълнението изцяло или частично, когато е
налице неизпълнение на дадена задължение или некачествено и/или лошо изпълнение на
отделни задължения по договора от страна на Изпълнителя, като дадат задължителни за Изпълнителя указания за отстраняване на констатациите в съответствие с условията на т. 2.2 (в)
„Рекламационен срок и начин на уреждане на рекламациите“ от Техническата спецификация.
(3) Лицата по чл. 12 имат право да искат допълнителни доказателства и информация
относно всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на Изпълнителя при изпълнение
на доставката по чл. 1.
(4) При неотстранени недостатъци съгласно указанията, както и при забавено изпълнение, лицата по чл. 12 начисляват съответните неустойки по чл. 14.
(5) В Протокола по ал. 1 удостоверяващ съответствието на изпълнението с изискванията, лицата по чл. 12 посочват дали на Изпълнителя следва да се заплати съответното
плащане като посочва неговия размер или то следва да се удържи изцяло или отчасти съобразно несъответствието в изпълнението на дейностите и задълженията по договора, с посочване на вида и размера на неизпълнението и съответните неустойки.
(6) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя (текстът остава в договора за приложимите случаи).
VIII. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 14. (1) При забава в изпълнението на заявена доставка по чл. 1 и/или някое от задълженията му по договора, Изпълнителя дължи на Възложителя неустойка в размер на 3%
(три на сто) от цената по чл. 4, ал. 2 за всеки ден забава, но не повече от 25% (двадесет и пет на
сто) върху цената по чл. 4, ал. 2.
(2) При частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение на заявена
доставка по чл. 1, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер до 25% (двадесет и
пет на сто) от цената по чл. 4, ал. 2, в зависимост от степента на неизпълнение.
(3) При пълно неизпълнение на договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на
25% (двадесет и пет на сто) от цената по чл. 4, ал. 1.
(4) При формиране на съответното плащане Възложителя удържа цената на неизвършената от Изпълнителя доставка по чл. 1 или части от нея и съответната неустойка за
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частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение, или закъснение.
(5) Ако вредите, претърпени от Възложителя са в по-голям размер от неустойката,
Възложителят има право да търси по съдебен ред обезщетение за разликата, в съответствие с
общите правила на гражданското законодателство.
(6) В случай че договорът бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, неустойки
не се дължат.
Чл. 15. Изпълнителят не дължи неустойка за забава или за неточното, некачественото
и/или непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това неизпълнение е пряко
следствие от неизпълнение на задълженията на Възложителя и че Изпълнителят не е могъл по
какъвто и да е начин, предвиден в договора или разрешен от закона, да изпълни своите задължения.
Чл. 16. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при
изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.
IX. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 17. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на
настоящия договор са валидни, ако са направени по пощата или по факс и са подписани от
упълномощените лица. Валидни съобщения са и съобщения направени по електронна поща и
съдържащи информация от организационен характер, копия на заявления/становища от заинтересовани лица или друга оперативна информация без характер на указания към Изпълнителя относно изпълнението на договора.
(2) За дата на съобщението/известието се смята:
1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на приемането - при изпращане по факс;
4. датата на електронното съобщение (е-mail) - при изпращане по електронна поща;
Чл. 18. (1) Адреси за кореспонденция и данни на страните са:
За Възложителя:
гр. Монтана 3400, местност Неделище, землища на с. Крапчене и с. Николово, тел./факс
096305919, е-mail: kd_eood@abv.bg
За Изпълнителя:
Адрес: ______ , тел. _________, факс: _________ , е-mail: ________
(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в
10 (десет)-дневен срок.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. (1) Договорът се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 2 или заплащане на целия размер на цената по чл.4, ал.1
от настоящия договор;
2. при смърт или поставяне под запрещение на Изпълнителя.
3. когато изпълнението на предмета на договора стане невъзможно поради причини,
независещи от страните по договора.
4. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
5. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът
да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
6. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката
за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които
е следвало да бъде отстранен от процедурата;
7. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на
нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.
(2) Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:
1. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност
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или ликвидация.
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му (текстът остава в договора
за приложимите случаи).
(3) Възложителят може да прекрати договора:
1. Едностранно с 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става
след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на
Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора.
2. Едностранно без предизвестие от изправната страна при пълно неизпълнение на
задълженията на другата страна.
3. Едностранно без предизвестие, ако изпълнението на доставката по чл.1 не отговаря
на Техническата спецификация и на Техническото предложение на Изпълнителя и/или Изпълнителят системно неизпълнява задълженията си по договора.
(4) Възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на
договора.
Чл. 20. Всяка от страните може да развали договора в случаите при условията и последиците на чл. 87-88 от Закона за задълженията и договорите с отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на 7 (седем)-дневен срок за
изпълнение.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 21. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а
при не постигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на
територията на Република България.
Чл. 22. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Чл. 23. Ако друго не е уточнено, дните в този договор се считат за календарни.
Чл. 24. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства,
изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя
до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна
е длъжна да отговори в тридневен срок след това.
Чл. 25. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е
за сметка на Изпълнителя, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат
от Възложителя като допълнение към цената за изпълнение на договора.
Чл. 26. По смисъла на настоящия договор:
1. пълно неизпълнение е налице, когато Изпълнителят не осъществява абсолютно
нищо от доставката по чл.1, включително и закъсняло изпълнение, когато Изпълнителят е
извършил дължимото, но с толкова голямо закъснение, че то е безсмислено или безполезно за
Възложителя, както и лошо изпълнение, когато Изпълнителят е осъществил услугите, предмет
на настоящия договор, но извършеното е некачествено или безполезно, и не удовлетворява
интереса на Възложителя.
2. закъсняло изпълнение е, когато Изпълнителят е извършил дължимото, но със закъснение съгласно съответните посочени срокове в договора и Техническата спецификация;
3. системно неизпълнение на задължение/я на Изпълнителя е налице, когато същото/ите не са изпълнени повече от 3 (три) пъти;
4. частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение на отделни задължения или задачи по договора е налице, когато Изпълнителят не осъществи в пълен обем,
количество и качество доставката по чл.1 или задължение, а е изпълнил само част от дължимото за отделната дейност или задължение.
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ЗОП.

Чл. 27. Изменението на настоящия договор е при условията и по реда на чл. 116 от

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за
Възложителя и един за Изпълнителя и съдържа следните документи (приложения), като неразделна част от него, които имат следната приоритетна подредба при тълкуване и прилагане,
следваща тази на самия договор:
1. Техническа спецификация на Възложителя;
2. Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Техническо предложение на Изпълнителя.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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