ДОГОВОР
№ 20 / 30.09.2015 год.

Днес, 30.09. 2015 година, в с. Владая, между
ЦДГ №4 “СЛЪНЧО”, със седалище и адрес на управление: с. Владая, район „Витоша”, ул.
„Ела” №6, Код по БУЛСТАТ: 121571761 представлявано от Румяна Петрова Капланова –
Директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
«ВЕСТРАНС ООД.” представлявано от Владимир Тодоров – управител, със седалище и
адрес на управление гр. София, община Триадица, ул. «Пирин» 91, ЕИК: 121251277, ИД по
ЗДДС BG 121251277, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
в изпълнение на Заповед № 11/ 23.09.2015 г. и на основание чл.101е от ЗОП, се сключи
настоящият договор за изпълнение на обществена поръчка, обявена чрез Публична покана
по реда на глава осем “a” от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на
газьол за отопление - маркиран червен, за нуждите на 4 ЦДГ Слънчо, с адрес с.Владая,
район „Витоша”, ул. Ела №6”, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави очаквано
количество до 35 000 литра газьол за отопление - маркиран червен, за нуждите на 4 ЦДГ
Слънчо, с адрес с.Владая, район „Витоша”, ул. Ела №6”, наричан по-долу ГОРИВО.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не заяви посоченото количество по време на срока на
договора. Заявените количества ще са в зависимост от нуждите на детското заведение за
периода на договора.
Чл.2. Посоченото в чл.1 гориво ще бъде доставяно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на отделни партиди
след получена заявка, утвърдена от директора на детското заведение, в срок не повече от 1
/ един/ календарни дни от заявяването.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. (1) Общата стойност на договора е 66 000.00 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без
ДДС или 79 200.00 лв. (седемдесет и девет хиляди и двеста лева) с начислено ДДС
(2) Цената се формира на база предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за доставка
на 1000 л. гориво с ДДС, с включена акцизна ставка съгласно чл.33, ал.1, т.1 от Закона за
акцизите и данъчните складове, с включени транспортни и всички др. разходи до мястото на
доставка, с включена търговска отстъпка или надценка 1286,40 лв (словом) хиляда двеста
осемдесет и шест лева и 40 стотинки.
(3) В предложения процент отстъпка или надценка от действащата цена на
„Лукойл- Нефтохим Бургас” АД ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е включил всички свои разходи за
изпълнение на поръчката и всички дължими данъци и такси. Процентът отстъпка или
надценка се запазва през целия срок на договора.
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставеното
гориво след всяка получена партида, в срок до 180 / сто и осемдесет / календарни дни от
представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави гориво, чиито показатели да отговарят на
показателите по Приложение №5 към чл.6, т.5 от Наредбата за изискванията за качеството на
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
(2) Всяка отделна партида трябва да е снабдена със сертификат за качество и/или
декларация за съответствие на качеството, съгласно Наредбата за изискванията за качеството
на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
Чл.5. (1) Транспортните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да отговарят на изискванията
на съответните нормативни актове от българското законодателство, да са снабдени с
измервателни уреди, замерени и пломбирани от ДАМТН и с паспорт за установена
вместимост.
(2) Горивото се доставя до сградата на ЦДГ №4 „СЛЪНЧО”, находящо се на
територията на с.Владая, район „Витоша”, ул. „Ела” №6.
(3) Водачите на автомобили трябва да са завършили успешно курс за обучение за
извършване на превоз на опасни товари.
(4) Продавачът е длъжен да издаде товарителница или друг заместващ документ и
фактура за всяка отделна доставка.
Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява количеството и качеството на всяка
отделна доставка, като при установяване на несъответствие е длъжен да уведоми незабавно
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска при всяка доставка проверка на качеството
от упълномощена лаборатория, чрез вземане на контролни проби и проверка на количеството
чрез замерване на теглото.
Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина,
както и в срока, определени в настоящия договор.
(2) Собствеността върху горивото от всяка доставка преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след разтоварването му в склада на купувача.
IV. НЕУСТОЙКИ
Чл.8. (1) При установяване на несъответствие между качеството на отделна партида от
доставеното гориво и договореното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска доставка
на качествено гориво, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави в срок от 24 (двадесет и
четири) часа.
(2) При забава, след изтичането на срока по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на купувача неустойка в размер на 1% (един процент) за всеки просрочен ден забава,
изчислен върху стойността на доставката.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска обезщетение в пълен размер на вредите,
които е претърпял в резултат на некачествената доставка.
(4) При забава в доставката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с повече от 2 дни от
договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1%
(един процент) за всеки просрочен ден забава, изчислен върху стойността на доставката.
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