РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе
ДОГОВОР
№ 96-00-4/19.01.2016 г.
Днес, 19.01.2016 г., в град Русе, на основание чл.14, ал. 4, т. 2 и глава осма „а” от
Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка
на гориво (дизелово и бензин) чрез покупка от търговските обекти (бензиностанции) на
Изпълнителя, осигуряващи 24 часово обслужване, седем дни в седмицата, при условията
на отложено плащане и чрез използване на магнитни карти за нуждите на Областна
администрация – Русе” между:
1. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ С АДМИНСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР.
РУСЕ, с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” 6, ЕИК: 000531150, представлявано от СТЕФКО
ДИМИТРОВ БУРДЖИЕВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, наричано по-долу
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. „ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, п.к. 1303, община Столична, район Възраждане, бул. „Тодор Александров” № 42,
ЕИК 121699202, представлявано от Валентин Василев Златев – управител, наричано понататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможността да
закупува горива, стоки и услуги, предлагани на бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
без заплащане в брой, при представяне на магнитна карта.
(2) Покупко-продажбата на горива, стоки и услуги се осъществява при условията на
отложено плащане.
II. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2 Цените на горивата, стоките и услугите, предлагани въз основа на този
договор са тези, валидни за бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към момента на
закупуване на горивата, съгласно предложена оферта, неразделна част от договора.
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Чл.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отстъпка в размер на 2
% за всеки литър зареден автомобилен бензин А-95Н, автомобилен бензин А-98Н и
дизелово гориво, съгласно предложена оферта, неразделна част от договора.
Чл.4 Разчитането между ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се извършва,
както следва:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробни фактури за
закупените горива, стоки и услуги и съпровождаща справка на всеки 30/31 дни. Справката
включва данни относно: датата на закупуването на горивото, вид, количество и единична
цена на горивото, регистрационен номер на автомобила, съответно № на картата, данни за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изпращането на фактурите и справките се осъществява по пощата или
куриерска служба.
(2) Плащането се извършва в 30 дневен срок от получаването на фактурата и след
одобрението от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, по банков път, по
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: BG49 UNCR 7630 1063 0820 13, BIC:
UNCRBGSF при банка „Уни Кредит Булбанк” АД-гр. София. Плащането се счита за
осъществено на датата, на която е заверена сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но само при
условие, че сметката е заверена не по-късно от 14.00 часа на тази дата. При заверяване на
сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след 14.00 часа, плащането ще се счита извършено на
следващия ден. Фактурираните суми се заплащат без каквито и да е удръжки и
прихващания на други основания.
(3) Собствеността и рискът от погиването и повреждането на горивата преминават
върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на преминаване на горивото от наливното устройство
в съответната резервоарна вместимост – собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) При забава в плащането, заедно с фактурата от предходния месец,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ начислява и лихви за просрочие в размер на основния лихвен процент
за периода плюс 10 (десет) пункта.
ІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.5 Настоящият договор може да се прекрати по взаимно съгласие, изразено
писмено.
Чл.6 (1) Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна
виновно не изпълни свое задължение по него.
(2) Всяка от страните може едностранно да прекрати договора с 10 (десет) дневно
писмено предизвестие, отправено до търговския адрес на другата страна. В този случай,
както и в останалите случаи на прекратяване на договора, страните разчитат насрещните
си задължения чрез двустранно подписан протокол в 10 (десет) дневен срок от датата на
прекратяването на договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати изпълнението на поръчката при
недостиг на финансови средства или по други обективни причини, като заплати стойността
на изпълнените до момента на прекратяването дейности, без да дължи неустойки на
изпълнителя.
Чл.7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали без предизвестие настоящия договор
при забава в плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече от 60 дни и/или да
преустанови предлагането на горивата, стоките и услугите – предмет на настоящия
договор при забава в плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече от 10 дни от датата
на изискуемостта на съответното периодично плащане.
(2) Правото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предходната алинея се упражнява и при други
съществени нарушения на настоящия договор, накърняване или злоупотреба с доброто име
и търговски престиж на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при изпадане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
неплатежоспособност или несъстоятелност.
7000 Русе, пл. “Свобода” № 6, тел.: 082/ 812-223, факс: 082/ 820-092,
e-mail: governor@ruse.bg, web: ruse.bg

Чл.8 След прекратяването на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да ползва
предоставените му в рамките на договора възможности за получаването на горива, стоки и
услуги без заплащане в брой и се задължава незабавно да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
издадените карти.
Чл.9 Договорът се сключва за срок от една година и влиза в сила от датата на
подписването му.
ІV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл.10 (1) Приложимо към настоящия договор е българското материално право,
включително и по отношение на неговата действителност, тълкуване и неуредените от
него въпроси.
(2) Всички спорове, породени от този договор и отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от страните
чрез преговори, а при невъзможност да бъде постигнато споразумение, съгласно
действащите разпоредби на законодателството н Република България.
V. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Чл.11 (1) Страните по договора се споразумяха, че цялата информация, осигурена и
поверена между тях за срока на действие на този договор ще бъде разглеждана като
търговска тайна и като такава не трябва да бъде разкривана, освен ако това не е
необходимост за неговото изпълнение. В случай, че някоя от страните умишлено или по
непредпазливост наруши или стане причина за нарушаването на това задължение, в това
число от или чрез служители или органи на страните, то изправната страна има право
едностранно да развали договора като отправи писмено уведомление до другата страна.
Договорът се счита развален в момента на отправяне на уведомлението. При упражняване
на това си право изправната страна не дължи обезщетение за претърпени вреди и
пропуснати ползи.
(2) Освен правото да развали договора, изправната страна може да иска
обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи, включително и за вреди от
накърняване на доброто му име.
VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.12 Недействителността на отделни разпоредби от този договор не засяга
действителността на целия договор. В такива случаи недействителните клаузи се заменят с
повелителните разпоредби на закона.
Чл.13 Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по съгласие
на двете страни, изразено писмено.
Чл.14 За целите на настоящия договор:
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛ е лицето, с което се сключва настоящия договор, както и
неговите представители.
(2) ПРИНОСИТЕЛ е всяко лице, на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предостави за
ползване съответната магнитна карта и нейния ПИН код. В този случай,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря за действията на приносителя при използването на
съответната магнитна карта, както и за заплащането на закупените от него горива, стоки и
услуги.
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Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническа спецификация;
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра - един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: / П /
СТЕФКО БУРДЖИЕВ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: / П /
ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ РУСЕ

УПРАВИТЕЛ НА
„ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД

ИВЕЛИНА ПЕНЧЕВА: / П /
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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