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ДОКУМЕНТАЦИЯ  
 

ЗА  
 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
/ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА/ 

 
 
 

 С ПРЕДМЕТ: 
 

 

"Доставка на горива  за нуждите на Средно училище  „Никола Йонков 
Вапцаров“, гр.Суворово по позиции както следва: 

Позиция №1.  Доставка на дизелово гориво  за нуждите на автобусите  на 
СУ „Н. Вапцаров“, гр.Суворово;  

Позиция №2. Доставка на дизелово гориво за нуждите на СУ „Н. Вапцаров“, 
гр.Суворово за отоплителен сезон 2016/2017г.“ 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С 
ПРЕДМЕТ: 

"Доставка на горива  за нуждите на Средно училище  „Никола Йонков 
Вапцаров“, гр.Суворово по позиции както следва: 

Позиция №1.  Доставка на дизелово гориво  за нуждите на автобусите  на 
СУ „Н. Вапцаров“, гр.Суворово;  

Позиция №2. Доставка на дизелово гориво за нуждите на СУ „Н. Вапцаров“, 
гр.Суворово за отоплителен сезон 2016/2017г.“ 

 
 

Позиция №1.  Доставка на дизелово гориво  за нуждите на автобусите  на 
СУ „Н. Вапцаров“, гр.Суворово: 

 
І.Доставка на дизелово гориво: 
1. Вид поръчка: Събиране на оферти с обява по Закона за обществените 
поръчки. 
2. Наименование на стоката: Дизелово гориво Б6.  
3. Характеристика: Дизелово моторно гориво с 6% биодизел, за нуждите на 
автобусите на СУ „Н. Вапцаров“, гр.Суворово.  
4. Количество: 4 000 л. (четири хиляди литра) + 10% 
5. Качество: /по БДС, по анализно свидетелсто, по оглед/: съгласно БДС и 
„Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 
начина за техния контрол” приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г. обн. в ДВ бр. 66 
от 25.07.2003 г., посл. изм. в ДВ бр. 88 от 24.10.2014 г. 
Изпълнителят представя Декларация за съответствие на качеството на течните 
горива при необходимост. 
6. Опаковка: наливно.  
7. Произход /производител/: Европейски съюз.  
8. Година на производство /заделяне/: 2016 г./2017 г.  
9. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС или еквивалент.  
10. Място на предаване /франкировка/: зареждане на бензиностанции на 
Изпълнителя.  
11. Срок на доставка и срок на договора: ежедневно. Договорът влиза в сила от 
датата на неговото подписване и е със срок 12 (дванадесет) месеца. 
12. Условие на заплащане на цената: Цената на заплащане на Дизелово гориво 
Б6 е продажната цена за 1 литър с ДДС за Дизелово гориво Б6 на колонка на 
бензиностанциите на Изпълнителя в деня на зареждане намалена с договорената 
търговска отстъпка / не по-малка от 2%/, след представяне на фактура и отчет 
за зареденото гориво от Продавача. 



               СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ ГР.СУВОРОВО 
гр.Суворово, област Варна, община Суворово, п.к. 9170, Тел. (+3595153)2501; е-mail: sousuvorovo@mail.bg   

http://su-suvorovo.bg/ 
 

13. Начин на плащане: банков превод /платежно нареждане/ след издаване на 
фактура. Фактурирането се извършва 1 /един/ път в месеца. 
14. Срок за плащане на цената: до 30 дни след последния ден на съответния 
месец, въз основа на издадена данъчна фактура, чрез банков превод по сметка, 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
15. Акт, удостоверяващ предаването на стоката /приемо-предавателен протокол, 
фактура, складова бележка, превозен документ и други/: служебен бон. 
16. Начин на установяване на количеството /измерване, броене, друго/: извършва 
се в момента на зареждане според измервателното устройство и показания на 
колонката. 
17. Продавачът да декларира, че стоката е освободена от претенции и 
задължения към трети лица и фирми.  
 

Прогнозна стойност на Позиция №1 – 8 000,00лв. без ДДС. 

 
 
Позиция №2. Доставка на дизелово гориво за нуждите на СУ „Н. Вапцаров“, 

гр.Суворово за отоплителен сезон 2016/2017г.“: 
 

1. Вид поръчката: Събиране на оферти с обява по Закона за обществените 
поръчки. 
2. Наименование на стоката: Дизелово гориво. 
3. Характеристика: Дизелово гориво. 
4. Количество: 41 000 л. (четиридесет и една хиляди литра) + 10% 
5. Качество: /по БДС, по анализно свидетелсто, по оглед/: съгласно БДС и 
„Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 
начина за техния контрол” приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г. обн. в ДВ бр. 66 
от 25.07.2003 г., посл. изм. в ДВ бр. 88 от 24.10.2014 г. Изпълнителят представя 
Декларация за съответствие на качеството на течните горива. 
6. Опаковка: наливно.  
7. Произход /производител/:  Европейски съюз. 
8. Година на производство /заделяне/: 2016 г./2017 г.  
9. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС или еквивалент.  
10. Норма на товарене и други транспортни условия: съгласно капацитета на 
вместимост на  обекта и размера на заявеното количество. Транспортът се 
извършва от Изпълнителят с автоцистерна за доставка и развоз.  
11. Място на предаване: франко сградата на СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА 
ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ ГР.СУВОРОВО, гр.Суворово, област Варна, 
община Суворово, п.к. 9170. 
12. Срок на доставка и срок на договора: до 3 /три/ работни дни след всяка 
писмена заявка. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване и е със 
срок 12 (дванадесет) месеца. 
 13. Франкировка: франко сградата на СУ „Н. Вапцаров“, гр.Суворово. 
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14. Максимална цена /без ДДС/:  Цена на 1000 литра без ДДС увеличена до 60 
лв./1000 л. без ДДС (шестдесет лева на хиляда литра без ДДС) от действащата  
цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво, с включени 
транспортни и товарно - разтоварни работи франко сградата на СУ „Н. 
Вапцаров“, гр.Суворово. 
15. Условие на заплащане на цената: Цената на заплащане на всяка отделна 
партида  Дизелово гориво е цена на 1000 литра без ДДС  увеличена до 60 
лв./1000 л. без ДДС (шестдесет лева на хиляда литра без ДДС) от действащата 
цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво в деня на получаване 
на стоката. За доставените количества се подписва приемо-предавателен 
протокол. Изпълнителят представя Декларация за съответствие на качеството на 
течните горива, фактура и заверен документ на цената на „Лукойл Нефтохим 
Бургас” АД за Дизелово гориво към датата на всяка доставка. 
16. Включени разходи в цената: транспорт и товарно - разтоварни разходи 
франко сградата на СУ „Н. Вапцаров“, гр.Суворово. 
17. Начин на плащане: банков превод /платежно нареждане/ след издаване на 
фактура.  
18. Срок за плащане на цената: до 30 дни след издаването на данъчна фактура, 
чрез банков превод по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
19. Акт, удостоверяващ предаването на стоката /приемо-предавателен протокол, 
фактура, складова бележка, превозен документ и други/: приемо-предавателен 
протокол и Декларация за съответствие на качеството на течните горива. 
20. Начин на установяване на количеството /измерване, броене, друго/: 
измерване чрез уредите за мерене на автоцистерните за всяка доставка. 

Прогнозна стойност на Позиция №2 – 55 000,00лв. без ДДС. 
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МЕТОДИКА  
ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С 
ПРЕДМЕТ: 

"Доставка на горива  за нуждите на Средно училище  „Никола Йонков 
Вапцаров“, гр.Суворово по позиции както следва: 

Позиция №1.  Доставка на дизелово гориво  за нуждите на автобусите  на 
СУ „Н. Вапцаров“, гр.Суворово;  

Позиция №2. Доставка на дизелово гориво за нуждите на СУ „Н. Вапцаров“, 
гр.Суворово за отоплителен сезон 2016/2017г.“ 

 

Критерий за възлагане е икономически най-изгодна оферта при най-
ниското ниво на разходите, определени по позиции, както следва: 

 
І.Методика за комплексна оценка на офертите по обособена Позиция №1.  
Доставка на дизелово гориво  за нуждите на автобусите  на СУ „Н. 
Вапцаров“, гр.Суворово;  

 
1. Показатели за оценка: 
1.1.  Предлагана търговска отстъпка с тежест 70%; 
1.2. Отстояние на обект за зареждане с тежест 30%; 
 
2. Начин за определяне на оценката по всеки показател: 
 
2.1.Показател ТО: „Предлагана търговска отстъпка“: 
Възложителят търси  най - високата търговска отстъпка от продажната 

цена за 1 литър с ДДС за Дизелово гориво Б6 на колонка на бензиностанциите на 
Изпълнителя в деня на зареждане, като поставя условие същата да бъде  не по-
малка от 2%. 

Оценката по показателя се образува по следната формула: 
 

ТО=Дi/Дmax * 70%, където: 
 
ТО   е оценката по показателя „Предлагана търговска отстъпка за дизелово 
гориво“. 
Дi е предложената търговска отстъпка за дизелово гориво от оценявания 
участник; 
Дmax е  предложената максимална търговска отстъпка за дизелово гориво;  
 
 
 

2.2.Показател ОО: „Отстояние на обект за зареждане“: 
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Възложителят цели да избере обект за зареждане в максимална близост 
до сградата на СУ „Н. Вапцаров“, гр.Суворово, поради обстоятелството, че 
доставките по позицията са за зареждане на автобуси.    

Отстоянието се посочва от участниците в километри и се определя по 
асфалтов път до входа на СУ „Н. Вапцаров“, гр.Суворово. 

 
Оценката по показателя се образува по следната формула: 

 
ОО=ООmin/ООi * 30%, където: 

 
ОО  е оценката по показателя „Отстояние на обект за зареждане“. 
ООmin е  предложеното минимално отстояние в километри;  
ООi е  предложеното отстояние в километри от оценявания участник; 

 
3.Комплексна оценка /КО/ на офертите по Позиция №1: 
Оценката на всеки един от участниците  се формира по следната 

формула: 
 
КО=  / ТО + ОО / * 100, където: 
 
КО е комплексната оценка на всяка една оферта за Позиция №1; 
ТО  е оценката по показателя „Предлагана търговска отстъпка“. 
ОО е оценката по показателя „Отстояние на обект за зареждане“. 
 

На първо място се класира участника, получил най-висока оценка на 
офертата за Позиция №1, а следващите участници се класират в низходящ ред. 

Не се допуска офериране на нулеви стойности. 
 

ІІ.Методика за комплексна оценка на офертите по обособена Позиция №2. 
Доставка на дизелово гориво за нуждите на СУ „Н. Вапцаров“, гр.Суворово 
за отоплителен сезон 2016/2017г.“ 

Възложителят цели да избере доставчик на гориво за отопление, 
предложил най-ниска НАДЦЕНКА на горивото, спрямо цената на 1000 литра 
без ДДС увеличена с до 60 лв./1000 л. без ДДС (шестдесет лева на хиляда литра 
без ДДС) от действащата  цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Дизелово 
гориво, с включени транспортни и товарно - разтоварни работи франко сградата 
на СУ „Н. Вапцаров“, гр.Суворово. 

 
Оценката на всеки един от участниците  се формира по следната 

формула: 
ТН=ТНmin/ТНi  * 100, където: 
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ТН е оценка на всяка една оферта за Позиция №2; 
ТНmin е предложената минимална надценка в лева; 
ТНi е  предложената надценка в лева от оценявания участник; 

 
На първо място се класира участника, получил най-висока оценка на 

офертата за Позиция №2, а следващите участници се класират в низходящ ред. 
Не се допуска офериране на нулеви стойности и стойности с минусов 

знак. 
 
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. 
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Проект на договор за Позиция №1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СУ „Н.Вапцаров“, гр.Суворово 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………………. 
 
 

 

ДОГОВОР 
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

№_______/____________ 
 

 
 

Днес, _____________ година в гр.Суворово, обл.Варна на основание 
чл.194 от ЗОП, след проведено събиране на оферти с обява по реда на ЗОП се 
сключи настоящият Договор за доставка, между: 
 
 

1. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ ГР. 
СУВОРОВО с адрес: гр. Суворово, бул. ”Възраждане” №11 с ЕИК 000082944, 
представляван от Димитър Кирилов - Директор  и Пенка Георгиева – гл. 
счетоводител,  наричани  по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 
  

2.________________________, с ЕИК________________, със седалище 
и адрес на управление: гр._____________, 
_______________________________________, телефон:_____________, 
факс:____________, е-mail -________________________, с адрес за 
кореспонденция по този договор: 
___________________________________________________________________, 
представлявано от ________________________,  в качеството му на 
_______________________, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 
се сключи този договор за следното: 
 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши със 

своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси  доставка на  дизелово 
гориво, за нуждите на автобусите, собственост на СУ „Н.Вапцаров“, 
гр.Суворово, във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет: 
"Доставка на горива  за нуждите на Средно училище  „Никола Йонков 
Вапцаров“, гр.Суворово за обособена Позиция №1.  Доставка на дизелово 
гориво  за нуждите на автобусите  на СУ „Н. Вапцаров“, гр.Суворово;  
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Чл.2.Количеството на необходимите горивата  се определя от 
конкретните нужди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  текущо и според бюджетните му 
възможности, без обвързване за достигане на сумата посочена в чл.10 от н.д. 

Чл.3. Мястото на доставката - франко  бензиностанциите на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително и на следния търговски обект 
(бензиностанция):............................................................................................................
.........., находящ се на ……..км. отстояние от входа на СУ „Н.Вапцаров“, 
гр.Суворово, измерено  по асфалтов път. 

Чл.4. Качеството на горивата при всяка доставка следва да отговаря на 
изискванията на БДС или еквивалент  и се удостоверява по реда на Наредбата за 
изискванията на качеството на течните горива, условията, реда и начина за 
техния контрол. 

СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 
Чл.5.(1)Договорът се сключва за срок от 12 месеца или до…………..  
(2)Необходимите горива се получават от бензиностанциите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ веднага след тяхното поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

сума в рамките на зареденото гориво по единични цени, действащи към датата 
на зареждане, с ДДС, намалена със следният процент търговска отстъпка: 

- За дизелово гориво...........%. 
Чл.7. Оферираният от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  процент търговска отстъпка 

през целия срок на договора не може да бъде променян. 
Чл.8 Плащанията на потребяваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горива ще се 

извършват ежемесечно, разсрочено – до 30 дни след последния ден на 
съответния месец, въз основа на издадена данъчна фактура, чрез банков превод 
по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.9 За потребени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези 
количества горива, за които представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изготвили и подписали фактура. 

Чл.10. Общата сума на извършените доставки по договора следва да не 
надвишава прогнозната стойност на поръчката за позицията от  8 000,00  лв. 
/осем хиляди лева/ без ДДС за около 4 000 л. (+/- 10%) - дизелово гориво. 

 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен: 

1. Да предостави списък на МПС-та и вида на зарежданото от тях 
гориво. 

2. Да създаде необходимата организация за обезпечаване изпълнението 
на договорените дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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3. Да инструктира и задължи своите упълномощени представители – да 
зареждат преимуществено от  бензиностанциите, собственост на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Да заплаща потребяваните горива по начина, в размера и срока, 
указани в настоящия договор.    

Чл.12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1.Да проверява изпълнението на извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

дейности по изпълнение на договора по всяко време, без с това да затруднява 
дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Да откаже зареждане  на горива при достоверно констатирано 
използване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на неизправни, нестандартни или 
непаспортизирани колонки за зареждане или разходомери, както и при 
настройка на разходомерите, която не съответства на температурата на околната 
среда. 

3.Да зарежда от бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ моторните си 
превозни средства с горива. 

  
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен: 

1. Да задоволява с гориво в пълен обем нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
по начина, определен в настоящия договор, при спазване изискванията на 
действащите норми за качество в Р България и Европейския съюз. 

2. Периодично да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на 
изпълнението по подходящ начин. 

 3. Да носи пълна отговорност за нанесени увреждания, щети, повреди 
и други подобни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора, по 
повод използваното гориво. Да спазва всички правила по ТБОТ за този вид 
дейност.         

4. Да предоставя горивата чрез стандартни колонки за зареждане, 
снабдени с паспортизирани разходомери. Ежедневно да настройва своите 
разходомери с цел достоверно отчитане на разхода, съответстващо на 
температурата на околната среда. 

5.Да не прехвърля на трети лица правата си по настоящия договор, 
освен в случаите предвидени в ЗОП.  

6.Да създаде необходимата организация за зареждане по опис на 
всички МПС– та, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в съответствие с условията 
на настоящия договор или по друг ред, съответстващ на този, включително и 
чрез издаването на карти за безналично плащане. 

7. Да спазва изискванията при зареждане по опис, като стриктно следи 
за вписването в него на всички данни, доказващи по недвусмислен начин 
полученото гориво , като отразява както следва: 

 Дата и месец на зареждане; 
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 Регистрационен номер на МПС – то; 
 Име, фамилия и подпис на водача; 
 Вид и количество на полученото гориво; 
 Подпис и печат върху пътния лист; 
 При промяна на цените през текущия период да отразява 

това в опис – отчетите, а при издаване на фактурите да отдели на 
самостоятелни редове заредените количества по съответните цени за 
периода. 

8. Да фактурира заредените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горива, като  му 
представи заедно с фактурата и първите екземпляри на опис – отчетите. 

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 1. Ежемесечно да получава договорената цена за потребените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горива по начина, в размера и срока, указани в настоящия 
договор. 

2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата необходима информация, 
реално необходима за изпълнението на договора.   

НЕУСТОЙКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
Чл.15 (1) В случаите по чл.12, т.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 

едностранно да прекрати настоящия договор без предизвестие или да поиска 
отново получаване на гориво след отстраняване на неизправностите, допуснати 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) В случай на невъзможност за получаване веднага по смисъла на 
чл.5, ал.2 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително и поради поискано ново 
получаване по смисъла на предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1/360 част от основния лихвен процент 
върху цената на съответното поискано количество гориво за всеки просрочен 
ден. 

Чл.16 (1) В случай на съмнение, че възникнала авария в транспортно 
средство на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е причинена от използването на некачествено или 
нестандартно гориво, предоставено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, причините за аварията 
се установяват от две вещи лица, едното от които се назначава от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а другото – от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разходите за възнаграждение 
на вещите лица са за сметка на неизправната страна. 

(2)  Разходите по отстраняването на авария в транспортно средство, 
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, достоверно причинена от използването на 
некачествени или нестандартни горива, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заплащането на тези разходи не го освобождава от 
по-нататъшна отговорност. 

Чл.17 В случай на достоверно констатирани нарушения по смисъла на 
чл.12, т.2, разходите за анализи и замервания, извършени от съответния 
компетентен орган, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.    
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Чл.18 При забава на плащане след договорените срокове 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1/360 част 
от основния лихвен процент върху цената на плащането за всеки просрочен ден. 

Чл.19 (1) Страните не си дължат неустойки при предсрочно 
прекратяване на договора, ако това произтича от независещи от тях 
обстоятелства. 

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в обективна невъзможност да 
изпълнява задълженията си по договора при условията на предходната алинея, 
той има право да получи плащане , съответстващо по размер само на 
изпълненото. 

Чл.20. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си   по 
този договор в случаите, когато то се дължи на форс мажорни обстоятелства, 
каквито например са: война, пожар, наводнение, стачка, която парализира 
шосейната мрежа в Р. България, трудовоправен спор, който парализира 
производството и други. Форс мажора е обстоятелство, обуславящо липса на 
отговорност само в случай, че поставената в това положение страна незабавно 
уведоми писмено другата и вземе необходимите мерки за бързото отстраняване 
на проблема. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.21. Договорът се прекратява: 
а/ с изтичане на срока; 
б/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
в/с достигане на уговорената стойност на договора в чл.10 от н.д.; 
г/ с едномесечно предизвестие на една от страните по договора; 
д/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при условията на 

чл.15 от настоящия договор. 
е/при продажба на търговското предприятие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако 

не се постигне споразумение с правоприемника; 
ж/при заличаване, ликвидация или  обявяване в производство по 

несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.22.Договорът се разваля в случаите на виновно неизпълнение на 

задълженията от двете страни - по предвидения в законодателството ред. 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.23.Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на 

договора, както и по нерешените с него въпроси се решават по споразумение 
между страните, а когато това се окаже невъзможно - по реда на гражданското 
законодателство на Република България, пред компетентния съд. 

Чл.24. Страните се споразумяват, че клаузите по настоящия договор са 
индивидуално уговорени. 

Чл.25.За неуредени с договора въпроси се прилага ЗОП, ППЗОП, ТЗ, 
ЗЗД и други действащи закони и нормативни актове в страната. 

Чл.26.Настоящия договор  може да бъде изменян и допълван от 
страните по него, само в случаите регламентирани в ЗОП. 
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Чл.27.С подписването на настоящия договор страните декларират, че са 
съгласни и доброволно предоставят посочените в този договор лични данни, 
както и че са съгласни те да бъдат обработвани. 

 
Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра-  

два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                ИЗПЪЛНИТЕЛ:............................ 
ДИРЕКТОР:........................                                           /......................../ 
                                                           
 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:…………………. 
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Проект на договор за Позиция №2 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СУ „Н.Вапцаров“, гр.Суворово 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………………. 
 
 
 

 

ДОГОВОР 
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

№_______/____________ 
 

 
 
 

Днес, _____________ година в гр.Суворово, обл.Варна на основание 
чл.194 от ЗОП, след проведено събиране на оферти с обява по реда на ЗОП се 
сключи настоящият Договор за доставка, между: 
 
 

1. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ ГР. 
СУВОРОВО с адрес: гр. Суворово, бул. ”Възраждане” №11 с ЕИК 000082944, 
представляван от Димитър Кирилов - Директор  и Пенка Георгиева – гл. 
счетоводител,  наричани  по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 
  

2.________________________, с ЕИК________________, със седалище 
и адрес на управление: гр._____________, 
_______________________________________, телефон:_____________, 
факс:____________, е-mail -________________________, с адрес за 
кореспонденция по този договор: 
___________________________________________________________________, 
представлявано от ________________________,  в качеството му на 
_______________________, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 
се сключи този договор за следното: 
 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши със 

своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси  доставка на   дизелово 
гориво за отопление, за нуждите на  СУ „Н.Вапцаров“, гр.Суворово, във връзка с 
изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Доставка на горива  за 
нуждите на Средно училище  „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Суворово за 
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обособена Позиция №2. Доставка на дизелово гориво за нуждите на СУ „Н. 
Вапцаров“, гр.Суворово за отоплителен сезон 2016/2017г.“. 

Чл.2.Количеството на необходимите горивата  се определя от 
конкретните нужди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  текущо и според бюджетните му 
възможности, без обвързване за достигане на сумата посочена в чл.10 от н.д. 

Чл.3. Мястото на доставката - франко  сградата на СУ „Н.Вапцаров“, 
гр.Суворово. 

Чл.4. Качеството на горивата при всяка доставка следва да отговаря на 
изискванията на БДС и се удостоверява по реда на Наредбата за изискванията на 
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 

СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 
Чл.5.(1)Договорът се сключва за срок от 12 месеца или до…………..  
(2)Необходимите количества гориво за отопление  се получават на 

траншове от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  след тяхното поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 3 
/три/ работни дни след всяка писмена заявка за доставка. 

 
 
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  цената на всяка отделна партида заредено  Дизелово гориво 
при  цена за 1000 литра без ДДС  увеличена с ………… лв./1000 л. без ДДС 
(…………….. лева на хиляда литра без ДДС) от действащата цена на „Лукойл 
Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво в деня на получаване на горивото при  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) За доставените количества гориво се подписва приемо-предавателен 
протокол, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Декларация за съответствие на 
качеството на течните горива,  фактура и документ, доказващ  цената на „Лукойл 
Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво към датата на всяка доставка. 

Чл.7. Оферираната от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   търговска надценка  през 
целия срок на договора не може да бъде променяна. 

Чл.8. Заплащането  на потребяваното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гориво за 
отопление ще се извършва, разсрочено – до 30 дни, въз основа на издадена 
данъчна фактура, чрез банков превод по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.9 За потребени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези 
количества горива, за които представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изготвили и подписали фактура и приемо-предавателен 
протокол. 

Чл.10. Общата сума на извършените доставки по договора следва да не 
надвишава прогнозната стойност на поръчката за позицията от 
55 000,00  лв. /петдесет и пет хиляди лева/ без ДДС за около 41 000 л. (+/- 10%) - 
дизелово гориво за отопление. 

 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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Чл.11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен: 

1. Да създаде необходимата организация за обезпечаване изпълнението 
на договорените дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Да заплаща потребяваните горива по начина, в размера и срока, 
указани в настоящия договор.    

Чл.12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1.Да проверява изпълнението на извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

дейности по изпълнение на договора по всяко време, без с това да затруднява 
дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Да откаже зареждане  на гориво за отопление при достоверно 
констатирано използване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на неизправни, нестандартни или 
непаспортизирани измервателни устройства за зареждане или разходомери, 
както и при настройка на разходомерите, която не съответства на температурата 
на околната среда. 

 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен: 

1. Да задоволява с гориво в пълен обем нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
по начина, определен в настоящия договор, при спазване изискванията на 
действащите норми за качество в Р България и Европейския съюз, чрез 
осигурени от него превозни средства за доставка до сградата на СУ 
„Н.Вапцаров“, гр.Суворово. 

2. Периодично да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на 
изпълнението по подходящ начин. 

 3. Да носи пълна отговорност за нанесени увреждания, щети, повреди 
и други подобни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора, по 
повод използваното гориво. Да спазва всички правила по ТБОТ за този вид 
дейност.         

4.Да не прехвърля на трети лица правата си по настоящия договор, 
освен в случаите предвидени в ЗОП.  

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 1. Да получава договорената цена за потребените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
горива по начина, в размера и срока, указани в настоящия договор. 

2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата необходима информация, 
реално необходима за изпълнението на договора.   

НЕУСТОЙКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
Чл.15 (1) В случаите по чл.12, т.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 

едностранно да прекрати настоящия договор без предизвестие или да поиска 
отново получаване на гориво след отстраняване на неизправностите, допуснати 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(2) В случай на невъзможност за получаване веднага, поради поискано 
ново получаване по смисъла на предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1/360 част от основния лихвен процент 
върху цената на съответното поискано количество гориво за всеки просрочен 
ден. 

Чл.16 (1) В случай на съмнение, че възникнала авария, причинена от 
използването на некачествено или нестандартно гориво, предоставено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, причините за аварията се установяват от две вещи лица, 
едното от които се назначава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а другото – от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разходите за възнаграждение на вещите лица са за сметка на 
неизправната страна. 

(2)  Разходите по отстраняването на авария, достоверно причинена от 
използването на некачествени или нестандартни горива, предоставени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заплащането на тези разходи 
не го освобождава от по-нататъшна отговорност. 

Чл.17 В случай на достоверно констатирани нарушения по смисъла на 
чл.12, т.2, разходите за анализи и замервания, извършени от съответния 
компетентен орган, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.    

Чл.18 При забава на плащане след договорените срокове 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1/360 част 
от основния лихвен процент върху цената на плащането за всеки просрочен ден. 

Чл.19 (1) Страните не си дължат неустойки при предсрочно 
прекратяване на договора, ако това произтича от независещи от тях 
обстоятелства. 

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в обективна невъзможност да 
изпълнява задълженията си по договора при условията на предходната алинея, 
той има право да получи плащане , съответстващо по размер само на 
изпълненото. 

Чл.20. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си   по 
този договор в случаите, когато то се дължи на форс мажорни обстоятелства, 
каквито например са: война, пожар, наводнение, стачка, която парализира 
шосейната мрежа в Р. България, трудовоправен спор, който парализира 
производството и други. Форс мажора е обстоятелство, обуславящо липса на 
отговорност само в случай, че поставената в това положение страна незабавно 
уведоми писмено другата и вземе необходимите мерки за бързото отстраняване 
на проблема. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.21. Договорът се прекратява: 
а/ с изтичане на срока; 
б/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
в/с достигане на уговорената стойност на договора в чл.10 от н.д.; 
г/ с едномесечно предизвестие на една от страните по договора; 
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д/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при условията на 
чл.15 от настоящия договор. 

е/при продажба на търговското предприятие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако 
не се постигне споразумение с правоприемника; 

ж/при заличаване, ликвидация или  обявяване в производство по 
несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.22.Договорът се разваля в случаите на виновно неизпълнение на 
задълженията от двете страни - по предвидения в законодателството ред. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.23.Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на 

договора, както и по нерешените с него въпроси се решават по споразумение 
между страните, а когато това се окаже невъзможно - по реда на гражданското 
законодателство на Република България, пред компетентния съд. 

Чл.24. Страните се споразумяват, че клаузите по настоящия договор са 
индивидуално уговорени. 

Чл.25.За неуредени с договора въпроси се прилага ЗОП, ППЗОП, ТЗ, 
ЗЗД и други действащи закони и нормативни актове в страната. 

Чл.26.Настоящия договор  може да бъде изменян и допълван от 
страните по него, само в случаите регламентирани в ЗОП. 

Чл.27.С подписването на настоящия договор страните декларират, че са 
съгласни и доброволно предоставят посочените в този договор лични данни, 
както и че са съгласни те да бъдат обработвани. 

 
Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра-  

два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                ИЗПЪЛНИТЕЛ:............................ 
ДИРЕКТОР:........................                                           /......................../ 
                                                           
 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:…………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


