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ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

1.Обект на поръчката: Доставка 

 

2. Срок на изпълнение на поръчката:  12 месеца от подписването на договора 

 

3. Местоизпълнение: 

 За обособена позиция 1: стопанският двор на ПГСС „Н. Пушкаров” гр. Попово 

За обособена позиция 2: територията на цялата страна         

4. Описание на доставката: 

Доставка на горива за нуждите на ПГСС „Никола Пушкаров” гр. Попово 

 

Обособена позиция 1: Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС „Н. Пушкаров” 

гр. Попово 

 

Обособена позиция 2: Доставка на бензин за нуждите на ПГСС „Н. Пушкаров” гр. Попово 

 

5. Документация за участие: оферта, ценова оферта и приложения. 

 

6. Съдържание на офертата: Офертата трябва да съдържа 

 данни за лицето, което прави предложението; 

 предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3; 

 ценово предложение;  

 срок на валидност, когато е приложимо. 

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. 

 

7. Място и начин за подаване на офертата: Офертата трябва да се представи в запечатан 

непрозрачен плик в сградата на ПГСС „Никола Пушкаров”, на втория етаж в стаята на 

секретарката на училището. 
Офертата се представя в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или 

от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва „Оферта” и се изписва: 

наименование на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес 

на участника. Пликът трябва да съдържа изискуемите документи. В плика с офертата се 

поставя и отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис „Предлагана цена”, в 

който се поставят само Оферта и Ценова оферта (Приложение 1 и Приложение 2). 

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените 

условия. 
 

8. Общи изисквания към кандидатите: 

- Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 

- Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа 

техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички 

изискуеми от възложителя документи, посочени в пояснителния документ. 

- Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал/ 

нотариално заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с 

оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на бенефициента към конкретните 

документи. Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с 

легализиран превод на български език.*   

 
9. Специфични изисквания: 

- Подаването на офертата означава, че кандидатът приема изцяло всички специални и 

общи правила, определени в настоящите указания. Всяка клауза за обратното ще доведе до 

отхвърляне на офертата. 

- До участие в процедурата се допускат всички български и чуждестранни физически и 

юридически лица, както и техни обединения. 



- Не се допускат до участие и се отстраняват от процедурата за избор на изпълнител 

кандидат, който е: осъден с влязла в сила присъда, обявен в несъстоятелност и е в 

производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове. 
  

10. Срок за подаване на офертата: Офертата се подава в срок до 15:00 часа на 18. 02. 

2014 г.  

 

11. Място и дата на отваряне на офертите: в сградата на ПГСС „Никола Пушкаров”, 

кабинета на директора на 19. 02. 2014  г. от 15:00 часа.  
 

12. Класиране на офертите: Офертите ще бъдат оценени и класирани въз основа на 

следния критерий: “най-ниска цена”. 

 

13. Възлагане на поръчка: Договор ще бъде подписан с избрания/те Участник/ци 

съгласно офертата на Участника/ците, предложените в нея единични цени и постигнати 

договорености. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен 

за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 

2, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен 

документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.  

 

14. Изисквания за изпълнение на поръчката:  

 Поръчката трябва да се изпълни най-късно до 01. 03. 2015 г.;  

 Срокът на валидност на офертата да не е по-малък от 30 работни дни;  

 Предлаганите продукти да са първо качество, да са с доказан произход и да 

съответстват на нормативно установените изисквания за качество и безопасност на 

употребата им, както и да съответстват на санитарните и хигиенни норми; 

 Доставката на дизеловото гориво да става след предварително направена писмена 

заявка за необходимото ни количество; 

 Заявеното количество дизелово гориво се доставя с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

до Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”гр.Попово – 

Учебно-опитно стопанство – ул. „Асен Златаров” (бензиностанция на гимназията); 

 Всяка доставка на дизелово гориво да се придружава от документи, удостоверяващи 

горепосочените изисквания, издадени от специализираните държавни контролни 

органи; 

 Оборудването, използвано от изпълнителя за извършване на доставката следва да 

отговаря на всички нормативни изисквания, за което доставчика носи пълна 

отговорност (притежание на цистерни със сертификат за доказване на вместимостта 

и брояч в литри). 

 Зареждането на бензина ще става от бензиностанции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

територията на цялата страна, включително в гр. Попово, при условията на 

отложено плащане и чрез използване на Карти Транскарт /Карти Fleet/ за 

регистрация и авторизация на покупките; 

 При представяне на копия на документи същите да бъдат заверени (на всяка 

страница) за вярност с оригинала, подпис и печат. 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ 

 І. Изискуеми документи към офертата. 

 Обществената поръчка се възлага на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП. Участниците в 

процедурата следва да представят следните документи:  

 Удостоверение от Агенцията по вписванията; 

 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП - Приложение 

№ 3; 

 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и 

т. 3 от ЗОП - Приложение № 4; 



 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение 

№ 5; 

 Попълнен образец на оферта - Приложение № 1 от документацията на 

Възложителя. Образеца се попълва на български език, ясно и четливо без 

задрасквания и поправки;  

 Ценова оферта – Приложение № 2 от документацията на възложителя. Ценовата 

оферта се подава в отделен запечатан непрозрачен плик с обозначение “Предлагана 

цена”;  

 Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника. Списъкът 

задължително се прилага подписан и подпечатан от участника. 

 ІІ. Указания за подготовка на офертите 

 Всички документи към офертата трябва да са подписани и подпечатани от лицето, което 

представлява участника, съгласно Удостоверението от Агенцията по вписванията. 

 Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на Приложения № 1  

и № 2 /образец на оферта и образец на ценова оферта/ от документацията на Възложителя. 

Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях. 

 Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, офертата се подава на български език, а всички придружителни 

документи се представят в легализиран превод. 

 Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. 

 Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя или са непълни или 

частични, няма да бъдат разглеждани. 

 ІІІ. Подаване и отваряне на офертите 

Всеки участник може да подаде офертата си до 15:00 часа на 18.02.2014г. вкл., в сградата 

на ПГСС „Никола Пушкаров”, на втория етаж в стаята на секретаря на училището. 

 Всички документи се подават в запечатан непрозрачен плик от участника или 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. Офертата и ценовата оферта (Приложение 1 и Приложение 2) се поставят в 

отделен непрозрачен плик, който заедно с останалите необходими документи се запечатва в 

основния плик, върху който се посочва адрес за кореспонденция, телефон за контакти, факс 

и електронен адрес. 

     Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са 

представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са представени в незапечатан 

или скъсан плик.  

 Отваряне на получените оферти ще се извърши на 19.02.2014г. от 15:00 часа в сградата 

на ПГСС „Никола Пушкаров”, кабинета на директора. 

Участниците или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне 

на офертите. 

   

         Провеждането на процедурата не задължава Възложителя да избере оферта, която 

не отговаря на условията в настоящата процедура. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



   ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 

 

О Ф Е Р Т А 

за участие във възлагане на обществена поръчка чрез публична покана 

доставка с предмет: Доставка на горива за нуждите на ПГСС „Никола Пушкаров”  

гр. Попово 

 

Настоящата оферта е подадена от 

............................................................................................…………………………… 

/наименование на участника/ 

и подписана от .............................................................................................................. 

.......................................................................………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/ 

в качеството му на.........................................................................................................  

 

Господа, 

1. Декларирам, че желаем да участваме в процедурата за доставка на 

……………………………………………………….........................................................................

........................................................................................................................ при условията, 

упоменати в конкурсните документи и приети от нас. 

2. Настоящата оферта е изготвена на база пълно описание на предмета на поръчката и 

изискванията. Запознати сме с всички условия на доставката. 

3. Срок на изпълнение: до ....................................................................... 

4. Срок на валидност на офертата – ние сме съгласни да се придържаме към тази 

оферта за срок от ........................./........................................./ календарни дни след датата на 

отварянето й.    /словом/ 

5. Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс 

на Република България. 

6. Заявяваме, че ако поръчката бъде спечелена от нас, настоящата оферта-

предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя до подписване и 

влизане в сила на Договор. 

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички 

изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура. 

Приемам, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.  

 

 

КАНДИДАТ – ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОСТАВКА:...........................................  

        /подпис и печат/ 

 

Дата: ............................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 

 

От…………………………………………………………………………………………… 

 

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

/наименование на участника/ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 Имаме удоволствието, да Ви представим ценовата си оферта за извършване на 

доставка............................……………………………………………………………… 

…………………………………………….........................................................................................

....................както следва:   

 

 

 

№ по 

ред 
Доставка  на Литри 

Ед. цена 

с ДДС 

Обща цена 

с ДДС 

1 
Обособена позиция 1: 

Дизелово гориво 
  

 

2 
Обособена позиция 2: 

Бензин 
  

 

 
 

Общо 
  

 

 

 
 

Дата …………..  Име, подпис и печат:........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният/ата ........................................................................................................... 

(трите имена) 

ЕГН ..............................., л.к. №......................................, издадена на ........................ от 

........................................, адрес:................................................................................. 

в качеството си на..................................................................................., регистрирано по 

ф.д.№.................... на ............................., ЕИК ......................., със седалище и адрес на 

управление:................................................................................. 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

1.2. подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 

възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната 

промяна. 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: ..................... 2014 г.     Декларатор: 

гр. .......................... 

 

 

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице, декларацията се попълва от лицата 

в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният/ата ........................................................................................................... 

(трите имена) 

ЕГН ................................., л.к. №.................................., издадена на ......................... 

от ........................................ адрес:.................................................................................. 

в качеството си на ....................................................., регистрирано по ф.д.№........... 

на ............................., ЕИК ....................................................., със седалище и адрес на 

управление:................................................................................................................ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Представляваният от мен участник: 

1. Не е обявен в несъстоятелност; 

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 

4. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или 

отсрочване на задълженията), или няма задължения за данъци или вноски за социалното 

осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът 

е установен. 

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 

възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната 

промяна. 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа 

на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: ..................... 2014 г.     Декларатор: 

гр. ......................... 

 

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице, декларацията се попълва от лицата 

в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП, съгласно чл. 23, ал. 3 от Правилника за прилагане 

на ЗОП, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП, когато 

кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация 

от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният/ата ........................................................................................................... 

(трите имена) 

ЕГН ..................................., л.к. №........................................, издадена на ......................... 

от ........................................,адрес:........................................................................................ 

в качеството си на ..............................................................................................................., 

регистрирано по ф.д. №.................... на ............................., ЕИК......................................, със 

седалище и адрес на управление:................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………….... 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Представляваният от мен участник: 

Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

Задължавам се при промяна на посоченото обстоятелство писмено да уведомя 

възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната 

промяна. 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа 

на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата: ..................... 2014 г.      Декларатор: 

гр. .......................... 

 

 

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице, декларацията се попълва от лицата 

в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект ОП 1 

 

Д О Г О В О Р 
 

№ . . . . . . . . . . . . . . 

 

Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово, ЕИК 

000877832, адрес гр. Попово, ул. Раковска 1, представлявано от Теменуга Иванова 

Тодорова, от една страна, за краткост наричана "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и  

 

……………………………………………………………., ЕИК ………………………… адрес 

на управление ....................…………………………………………………….. 

……………………… представлявано от……………………., наричан по нататък 

"ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи настоящия договор за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1 (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ срещу заплащане се 

задължава да осъществи: Доставка на горива за нуждите на ПГСС „Никола Пушкаров” 

гр.Попово 

Обособена позиция 1. Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС „Никола 

Пушкаров” гр.Попово  

 (2) В рамките на извършването на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да достави: 

Обособена позиция 1. Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС „Никола 

Пушкаров” гр.Попово – 12 000 литра дизелово гориво(приблизително на база 

миналогодишно ползване) 

(3) Договорът се сключва с цел обезпечаване на нуждите на ПГСС „Никола 

Пушкаров” гр.Попово от дизелово гориво и бензин. 

 

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. Договорът се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца и влиза в сила от 

датата на подписването му. 

 

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДОСТАВКАТА 

            Чл. 3 (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя описаното в офертата 

Дизелово гориво, след подаването на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с 

посоченото в съответната заявка количество до посочения обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”гр.Попово – Учебно-

опитно стопанство – ул. „Асен Златаров”). 

  (2). Оборудването, използвано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на 

доставката следва да отговаря на всички нормативни изисквания, за което доставчика носи 

пълна отговорност (притежание на цистерни със сертификат за доказване на вместимостта 

и брояч в литри). 

  Чл. 4 (1).  Дизеловото гориво , предмет на заявките се доставя не по-късно от 15 

/петнадесет/ дневен срок от получаване на заявката.  

            (2). Срокът за заплащане на всяко доставено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявено 

количество дизелово гориво е до края на месеца, в който са извършени доставките. 

  Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при предаване на стоката да представя на 

Ръководителя на ПГСС или на упълномощено от него лице  в  обектите данъчна фактура, 

съдържаща описание на стоката, номера на договора, количества, единични цени, обща 

стойност, издадена на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

 



   

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

  Чл. 6 (1). Стойността на договора за: 

Обособена позиция 1 :Доставка на дизелово гориво е 23 552 лв.без ДДС и 28 262,40 

лв. с включен ДДС 

 (2). Цената на доставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  продукти се определя 

съгласно ценовото предложение от офертата, в качеството му на участник в процедурата  

за възлагане на поръчка чрез публична покана съгласно чл. 101а, ал.2 от ЗОП и зависи от 

заявеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество и вид на продуктите. 

 (3). Цената на всяка доставка включва цената на стоката с включен ДДС, за 

доставката на дизелово гориво(обсобена позиция 2) включва и транспортните разходи до 

посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обекти. 

 (4). Посочените в ценовата оферта единични цени са предложени към 

момента на провеждане на процедурата за възлагане на изпълнението на обществената 

поръчка и подлежат на коригиране при промяна цената на горивата в Лукойл. 

 (5). Заплащането е по цените заявени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в неговото 

предложение срещу издадена данъчна фактура в деня на доставката. 

Чл. 7 (1). За извършена и подлежаща на разплащане се счита само такава доставка, 

която е приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е издал надлежно 

оформена фактура.   

                      (2). Всички плащания се извършват в национална валута,  по банкова сметка, 

представена от Изпълнителя. 

 Банкови реквизити: 

 Банка   

            IBAN:  

 BIC:  

            

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да създаде необходимата организация за изпълнението на договорените дейности 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Да осигури средства за заплащане стойността по договора.  

3. Да заплаща всяка приета доставка по начина и в срока, указани в този договор. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на договора, без със 

това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Да откаже доставка, като я обяви за недействителна ако констатира, че 

доставеното гориво не отговаря на описанието в поръчката. За целта се съставя протокол, 

подписан от страните. При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише протокола, отказът се 

удостоверява с двама свидетели. 

3. Да получи горивото в съответствие на заявеното количество и качество. 

 

            

  

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Чл. 10 (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да извършва доставка на посочените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки и количества, както следва: 

1. Да изпълнява по начина и в срока, определени в настоящия договор, в пълен обем 

заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване изискванията на настоящия договор и 

действащите норми за качеството на течните горива, съгласно наредбата за изискванията 

за качеството на течните горива, условия, ред и начин на техния контрол. 

2. Да транспортира дизеловото гориво, съгласно нормативните изисквания за този 

вид дейност. 

3. Да изготвя необходимите документи за отчитане на извършената доставка в деня 

на доставката. 



4. Да носи пълна отговорност за нанесени щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на 

изпълнение на договора 

5. Да отстранява за своя сметка нанесените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ щети от 

некачествени доставки.  

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приемане на заявката за 

дизелово гориво дали е в състояние да я изпълни и при невъзможност го удостоверява 

писмено.Приета и неизпълнена заявка се счита за отказ по този договор и в този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да закупи стоката от друг доставчик. 

(3). При възникване на непреодолими обстоятелства, които възпрепятстват 

изпълнението на задълженията по настоящия договорИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 

срок до двадесет и четири часа да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да предприеме 

всички необходими мерки за ограничаване на неблагоприятните последици.В тези случаи 

страните съставят констативен протокол и съгласуват мерки за отстраняването на тези 

последици с оглед на изпълнението на договора. 

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя дизеловото гориво, съгласно 

описанието на обществената поръчка, по предварително заявени количества. 

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена за изпълнение на 

всяка приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставка, съгласно регламентираните в настоящия 

договор начин, размер и срок. 

(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да  предоставя на трети лица документи и 

информация, свързани с изпълнението на  поръчката, без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

  

НЕУСТОЙКИ: 

Чл. 11 (1). При виновно неизпълнение на задълженията си по договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неустойка в размер на 0,1 (нула цяло и 

една десета) % от цената на неизпълнената част от договора за всеки просрочен ден, но не 

повече от 10 (десет) % от цената на договора. 

  (2). При неспазване на срокове или при виновно неизпълнение на 

задължение по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 0,3 (нула цяло и три десети) % от цената на неизпълнената част от договора за 

всеки просрочен ден, но не повече от 20 (двадесет) % от цената на договора. 

Чл.12 (1). Страните не си дължат неустойки при предсрочно прекратяване на 

договора, ако това произтича от независещи от тях обстоятелства. 

         (2). Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  след изпълнение на една или няколко доставки се 

окаже в невъзможност по-нататък да изпълнява задълженията си по договора при 

условията на предходната алинея, той има право да получи плащане, съответстващо по 

размер само на изпълненото. 

Чл. 13. Неустойките, санкциите и пропуснатите ползи по този договор се събират 

съгласно ГПК. 

 

 

 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 14 (1). Договорът се прекратява с изтичането на  срока, за който е сключен. 

(2).  Договорът може да бъде прекратен извън хипотезата на ал.1 :  

     1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

     2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при неизпълнение на 

задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при продажба на търговското предприятие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ако не се постигне споразумение с правоприемника. 

(3)  Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат 

на непреодолими обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да 

изпълни своите задължения. 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 15.  Никоя от страните не може да прехвърля на други лица правата си по този 

договор. 



Чл. 16. Към датата на подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, удостоверяващи липса на декларираните от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обстоятелства по чл.47, ал.1 и  2 от ЗОП. 

Чл. 17. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и 

отразява всички предложения от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с която е избран като такъв 

във възлагането на  обществената поръчка. 

Чл. 18. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, 

Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Търговския закон , ЗОП и 

действащото законодателство на Република България. 

Чл. 19. Споровете по изпълнението на договора се решават чрез преговори. При 

непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен път . 

Неразделна част от настоящия договор са документите по проведената малка 

обществена поръчка.  

 

 

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за възложителя 

и един за изпълнителя.  

 

За Възложителя За Изпълнителя  

Име: Теменуга Тодорова Име:  

Качество: Директор  Качество:  

Подпис:  Подпис:  

Име: Иванка Сиракова  Име:  

Качество: Главен счетоводител  Качество:  

Подпис:  Подпис:  

Дата:  Дата:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект ОП 2 

 

Д О Г О В О Р 
 

№ . . . . . . . . . . . . . . 

 

Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово, ЕИК 

000877832, адрес гр. Попово, ул. Раковска 1, представлявано от Теменуга Иванова 

Тодорова, от една страна, за краткост наричана "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и  

 

……………………………………………………………., ЕИК ………………………… адрес 

на управление ....................…………………………………………………….. 

……………………… представлявано от……………………., наричан по нататък 

"ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи настоящия договор за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1 (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ срещу заплащане се 

задължава да осъществи: Доставка на горива за нуждите на ПГСС „Никола Пушкаров” 

гр.Попово, Обособена позиция 2. Доставка на бензин за нуждите на ПГСС „Никола 

Пушкаров” гр.Попово 

(2) В рамките на извършването на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да достави: 

Обособена позиция 2. Доставка на бензин за нуждите на ПГСС „Никола Пушкаров” 

гр.Попово  -  4 000 литра гориво(приблизително на база миналогодишно ползване) 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ закупува стоките в бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

територията на цялата страна при условията на отложено плащане и чрез използване на 

Карти Транскарт /Карти Fleet/ за регистрация и авторизация на покупките. 

 (4) Договорът се сключва с цел обезпечаване на нуждите на ПГСС „Никола 

Пушкаров” гр.Попово от  и бензин. 

 

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. Договорът се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца и влиза в сила от 

датата на подписването му. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

            Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

(1). Да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките, които предлага в своите 

бензиностанции на територията на страната, в съответствие с условията на 

настоящия договор. 

  (2). Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Заявление за придобиване на правото 

на ползване на Карти Fleet и да представлява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при издаването на Картите 

и при осъществяването на взаимоотношенията с Издателя, за което се смята упълномощен 

с подписването на настоящия договор от ВЪЛОЖИТЕЛЯ. 

  (3). Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявения брой Карти, заедно с техния 

ПИН и код за интернет достъп в запечатани непрозрачни пликове, за което страните 

подписват приемно-предавателен протокол. 

  (4). Да приема извършване на Транзакции от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Карти Fleet 

при условията на настоящия договор. 

  Чл. 4.  Изпълнителят блокира издадените Карти Fleet в следните случаи: 

  1. При прекратяване действието на договора; 

  2. При получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че издадената 

карта е открадната и/или загубена и/или повредена (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска 

издаване на нова карта); 

  3. При три пъти въвеждане на грешен ПИН код (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ деблокиране на картата и/или предоставяне на нов ПИН код); 



  4. При превишаване на посочените в Заявлението за придобиване право на 

ползване месечни лимити; 

  5. При забава за плащане на дължима сума по договора или неизпълнение на 

друго задължение(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ деблокиране на 

картата след заплащане на цялата дължима сума с дължимите неустойки и/или след 

изпълнение на съответното задължение); 

 Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

  (1).Да заплаща цената на закупената стока на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно 

условията на настоящия договор; 

  (2). Да попълни, подпише и предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  Заявлението за 

придобиване на правото на ползване на Карти Fleet; 

  (3). В случай на загуба или кражба на картата да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

по и-мейл, факс или телефон и най-късно до следващия ден да представи писмено известие 

за загуба; 

  (4). Да отговаря за действията на Оправомощените от него лица.При 

ползване на Карта Fleet тези лица действат от името и за сметка на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за 

което се смятат за упълномощени с предаване на Картата и ПИН за нея. 

  

  

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

  Чл. 6 (1). Стойността на договора за: 

Обособена позиция 2: Доставка на бензин е 8 682 лв. без ДДС и 10 418,40  с 

включен ДДС. 

 (2). Цената на доставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  продукти се определя 

съгласно ценовото предложение от офертата, в качеството му на участник в процедурата  

за възлагане на поръчка чрез публична покана съгласно чл. 101а, ал.2 от ЗОП и зависи от 

заявеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество и вид на продуктите. 

 (3). Цената на всяка доставка включва цената на стоката с включен ДДС, за 

доставката на дизелово гориво(обсобена позиция 2) включва и транспортните разходи до 

посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обекти. 

 (4). Посочените в ценовата оферта единични цени са предложени към 

момента на провеждане на процедурата за възлагане на изпълнението на обществената 

поръчка и подлежат на коригиране при промяна цената на горивата в Лукойл. 

 (5). Заплащането е по цените заявени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в неговото 

предложение срещу издадена данъчна фактура в деня на доставката. 

Чл. 7 (1). За извършена и подлежаща на разплащане се счита само такава доставка, 

която е приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е издал надлежно 

оформена фактура.   

                      (2). Всички плащания се извършват в национална валута,  по банкова сметка, 

представена от Изпълнителя. 

 Банкови реквизити: 

 Банка   

            IBAN:  

 BIC:  

            

 

  

НЕУСТОЙКИ: 

Чл. 8 (1). При виновно неизпълнение на задълженията си по договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неустойка в размер на 0,1 (нула цяло и 

една десета) % от цената на неизпълнената част от договора за всеки просрочен ден, но не 

повече от 10 (десет) % от цената на договора. 

  (2). При неспазване на срокове или при виновно неизпълнение на 

задължение по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 0,3 (нула цяло и три десети) % от цената на неизпълнената част от договора за 

всеки просрочен ден, но не повече от 20 (двадесет) % от цената на договора. 



Чл.9 (1). Страните не си дължат неустойки при предсрочно прекратяване на 

договора, ако това произтича от независещи от тях обстоятелства. 

           (2). Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  след изпълнение на една или няколко доставки се 

окаже в невъзможност по-нататък да изпълнява задълженията си по договора при 

условията на предходната алинея, той има право да получи плащане, съответстващо по 

размер само на изпълненото. 

Чл. 10. Неустойките, санкциите и пропуснатите ползи по този договор се събират 

съгласно ГПК. 

 

 

 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 11 (1). Договорът се прекратява с изтичането на  срока, за който е сключен. 

(2).  Договорът може да бъде прекратен извън хипотезата на ал.1 :  

     1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

     2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при неизпълнение на 

задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при продажба на търговското предприятие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ако не се постигне споразумение с правоприемника. 

(3)  Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка, ако в 

резултат на непреодолими обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 

състояние да изпълни своите задължения. 

 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 12.  Никоя от страните не може да прехвърля на други лица правата си по този 

договор. 

Чл. 13. Към датата на подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, удостоверяващи липса на декларираните от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обстоятелства по чл.47, ал.1 и  2 от ЗОП. 

Чл. 14. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и 

отразява всички предложения от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с която е избран като такъв 

във възлагането на  обществената поръчка. 

Чл. 15. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, 

Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Търговския закон , ЗОП и 

действащото законодателство на Република България. 

Чл. 16. Споровете по изпълнението на договора се решават чрез преговори. При 

непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен път . 

Неразделна част от настоящия договор са документите по проведената малка 

обществена поръчка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за възложителя 

и един за изпълнителя.  

 

 

 



За Възложителя За Изпълнителя  

Име: Теменуга Тодорова Име:  

Качество: Директор  Качество:  

Подпис:  Подпис:  

Име: Иванка Сиракова  Име:  

Качество: Главен счетоводител  Качество:  

Подпис:  Подпис:  

Дата:  Дата:  

 

 

 


