2015 г. в гр. София, между:
К о м и с и я т а за р а з к р и в а н е на д о к у м е н т и т е и за о б я в я в а н е на
п р и н а д л е ж н о с т на б ъ л г а р с к и г р а ж д а н и към Д ъ р ж а в н а с и г у р н о с т и
разузнавателните служби на Българската народна армия, с адрес на
управление, гр. София. ул. „Врабча" № 1. БУЛСТАТ 175263817. възложител на обществената
поръчка, представлявана от
- Председател на Комисията, наричана за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна.
п

„Лукойл България" ЕООД. със седалище и адрес на управление: гр. София,
бул. ..Тодор Александров" № 42. ЕИК: 121699202. тел.: 91*74143. факс: 9622228.
представлявано от
- Управител, наричано за краткост по-долу
"ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, наричано за краткост по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ".
от друга страна.
на основание чл.41. ал.1 във връзка с чл. 41а, т. 2 от ЗОП и Решение № ВОП-02 от
20.03.2015 г. на председателя на КРДОПБГДСРСБНА се сключи настоящият Договор,
както следва:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу
възнаграждение да осъществява периодични доставки на горивни материали,
осигуряващи зареждане на автомобили собственост на КРДОПБГДСРСБНА, чрез
безналично плащане по регистрационните им номера, с прогнозни количества както
следва:
1.
Висококачествен безоловен бензин А 98 Н - около 35 000 (тридесет и пет
хиляди) литра.
2.

Висококачествено дизелово гориво - около 18 000 (осемнадесет хиляди)

литра.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
приема срещу
възнаграждение по предварителна заявка от възложителя да осъществи еднократно
доставка на висококачествено дизелово гориво с прогнозно количество - около 1 900
(хиляда и деветстотин) литра за дизел генератор на КРДОПБГДСРСБНА с адрес: гр.
Банкя кв. ..Михайлово".
(3)
Посочените
количества
са прогнозни,
не са задължителни
за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да намали или увеличи
количествата на отделните видове горива (бензин или дизел) по единичната цена.
предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на общата стойност на договора.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с подписване на
настоящия договор информация относно броят, марката и регистрационните номера на
автомобилите.
(6) За новопридобитите автомобили ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подова информация на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а продадените или бракувани автомобили се отписват.
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II. МЯСТО И С Р О К Н V II $ПЬЛНЕНИЕ
Чл 2. Този договор се сключва за срок от 12 дванадесет месена, считано
04.04.20151
Чл. 3. (1) Изпълнението на договора по чл.1, ал.1 се осъществява в търговските
обекти (бензиностанциите) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разположени на територията на
Република България.
(2) Търговските о б е к т на N И I Ъ. IU ИТЕ.1Я са с 24 - часово работно време, 7
дни в седмицата, предлагащи възможност за разплащане с карш за безналично
плащане.
111. ЦЕНА II НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ uniaiua на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продуктите по цени,
валидни та съответния търговски обект (бензиностанция) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
момента на доставката им с предоставената търговска отстъпка от действащата цена: за
Дизелово гориво - 2 % отстъпка и за Безоловен бензин А-98Н - 2 % отстъпка .
Чл. 5. (1) Разплащането межд) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се
извьршва. както следва:
1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (аплаша ежемесечно доскжениге количества
продукти в български левове, по банков път. при условията на отложено плащане - 30
(тридесет) дни. въз основа на надлежна фактура и подробен опис на заредените
количества по автомобили и дати.
_
Банкова сметка на Изпълнителя:

*Заличено по чл.72 от ДОПК

11 ри зареждане от бензиностанции, фактурите се плаща! в

При
доставка
на дизелово
гориво
франко
Централизирания
КРДОПБГДСРСБНА в гр. Банкя. кв. Михай.тово. фактурите се плашат в

архив

на

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща ежемесечно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактури <а
доставените продукти и подробен опис за фактурирания период, включваща данни за:
местонахождение на бензиностанцията, дата и час на зареждане с гориво, вид.
количество и единична цена на горивото, регистрационен номер на автомобила и
номера на картата с приспаднат npottem отстъпка. Изпращането на фактурите и
разпечатките се осъществява чрез куриер или по пощата с писмо с обратна разписка.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ( Т Р А Н И 1 1
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получава продуктите, предмет на този договор, в срока и при условията,
договорени между страните:
2. да осъществява контрол относно качество, количества и др. във всеки момент
оп изпълнението на договора, бе* това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
3. да предявява рекламации »а недостатъци в момента па приемане на
продуктите.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
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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.
3. да задържи гаранцията за изпълнение, в случай на неизпълнение на
задължение от страна на изпълнителя:
4. да пази картите за безналично плащане и при евентуално загубване на някоя
от тях, да съобщи веднага на изпълнителя за предприемане на необходимите мерки.
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.
4. да издаде безвъзмездно карти за безналично плащане на възложителя.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 8. (1) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция
(парична сума или банкова гаранция) за изпълнение на задълженията си по него в
размер на 2000.00 (две хиляди) лева, представляваща 2% от прогнозната стойност на
поръчката изчислена по цени към датата на решението на възложителя за откриване на
процедурата за количествата горива по чл.1. ал. 1 и ал.2 от настоящия договор.
(2) Гаранцията по ал. 1 се освобождава 3 (три) календарни дни след изтичане
срока на договора.
(3) Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
(4) При неизпълнение на някое от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора и да задържи гаранцията
по ал. 1.
VI. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 9. 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.
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров"
№ 42 e-mail:rtodorov@liikoil.bg, тел.:029174104
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
адрес: гр. София ул." Врабча" №. 1 e-mail:
В. BORISOV@COMDOS, тел.0884404386
Чл. 10. 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:
V I I . УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11.(1) Този договор се прекратява с изтичане на срока по чл. 2.
(2) Този договор може да бъде прекратен предсрочно:
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1. при достигане на прогнозните количества на договора описана в чл. 1 на
Раздел I .
2. по взаимно съгласие на страните:
3. с двумесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна:
4. 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:
5. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на някоя от
страните.
V I I I . НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 12. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на
задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени
обстоятелства по смисъла на §1,т. 146 от ДР на ЗОП.
Чл. 13. Страната, засегната от непредвидени обстоятелства 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 настъпването
им.
Чл. 14. Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на
задължението се спира.
Чл. 15. Не може да се позовава на тези обстоятелства онази страна, чиято
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за
изпълнение на договора.
IX. 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
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. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на
предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги
предоставя на трети лица.
X. САНКЦИИ
Чл. 19. 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 на сто от общата стойност на договора за всеки просрочен ден. но не
повече от 10 на сто.
Чл. 20. Страната, която е понесла вреди надлежно установени в резултат от
неизпълнението може да търси и обезщетение по общия ред.
Чл. 21. При прекратяване на договора по чл. 11. ал. 2, т. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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XI. ОЬЩП УС ЛОВИЯ
Чл. 22. 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 гози доювор се npn.iaiai разпоредби re на Търговския закон. Закона
за задълженията
и договорите
и
ip\ime
нормашвни
актове. >реждаши
взаимоотношенията между страните.
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