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ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА- ПРОЕКТ 

№..................../.................... 
  

Днес,…………..2020 год. в гр.Годеч, на основание чл.  194 , ал.1 от Закона за 
обществени поръчки, между: 
1. ОБЩИНА ГОДЕЧ,  със седалище и адрес на управление : гр.Годеч, пл. „Свобода” № 
1, БУЛСТАТ/ЕИК …………….., представлявана от ………………… - Кмет на община 
Годеч и ……………………. – гл. счетоводител, наричано по-нататък в договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  

и 
2. ………………………………..……, ЕИК ……………….., със седалище и адрес на 
управление  …………………….., представлявано от …………………….,  
наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, 
 
се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за 
краткост "Договор", с предмет: „Доставка на горива за автомобилите и машините, 
собственост на Община Годеч”. 
Страните се споразумяха за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на горива за автомобилите и машините, 
собственост на Община Годеч”, като  срещу възнаграждение да извърши доставка 
чрез закупуване на гориво по обособена/и позиция/и ……………………… ежедневно 
на бензиностанция/газстанция на територията на град Годеч.  
1.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще доставя заявеното гориво, съгласно: 

 Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия 
договор – Приложение № 1; 

 Ценово/и предложение/я на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия 
договор – Приложение № 2. 
1.3. Доставените количества гориво, трябва да отговарят на заявените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а качеството на съответния БДС, удостоверено със сертификат за 
качество; 
1.4. В зависимост от неговите нужди, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да променя 
количеството/ата гориво  предмет на доставката, посочено/и като прогнозно/и/ в 
документацията за участие.  
 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
2.1. Стойността  на договора е  ………………  без ДДС и …………………. с вкл.ДДС. 
2.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ горивата по цените, валидни за 
съответния търговски обект  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в момента на зареждането, като от 
цената се приспадне търговската отстъпка, предложена от Изпълнителя с офертата, за 
обособена/и  позиция/и №…….. а именно: 
Безоловен бензин А-95 - ………….. % отстъпка; 
Гориво за дизелови двигатели /евродизел / - …………% отстъпка; 
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Газ пропан бутан за автомобили …………………% отстъпка. 
/горивото,  чиято отстъпка не е оферирана от избрания изпълнител се изтрива/ 

 

2.3. Заплащането се извършва въз основа на представена фактура от страна на 
Изпълнителя и касов бон /справка/ включващ/а  данни относно: датата на закупуването 
на горивото, вид, количество и единична цена на горивото с вкл.отстъпка. 
2.4. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 15 
/петнадесет/ дни,  считано от получаването на фактурата. 
2.5. Плащането се извършва по банков път по банкова сметка, предварително посочена 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно: 
BIC: ......................................  
IBAN: ...................................  
БАНКА: ...............................  
2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по т. 2.5 от настоящият договор в срок до 5 дни, считано от 
момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

 

2.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях доставки. 

 

 
ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му, и е със срок на действие 12 
/дванадесет/ месеца. 
3.2. Мястото на изпълнение на поръчката е град  Годеч,община Годеч,  Софийска 
област. 

 

 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 
доставки съгласно нормативните изисквания за качество на горивата. 
4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 
качество, количества,  технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
4.3. Да прави рекламации при установяване на некачествена доставка, която не е в 
съответствие с нормативните изисквания за качество на горивата. 
4.4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители./ако е приложимо/ 
 
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове 
съгласно настоящия договор. 
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма 
всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска 
тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него 
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оферта. 
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 
настоящия договор. 
6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 
доставката по  договора. 
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 
7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, 
включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор. 
7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 
задълженията му по настоящия договор. 
7.3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

 

 
 

 

V.РЕКЛАМАЦИИ 
 

8.1. Рекламации по количеството и видими недостатъци се правят в момента на 
зареждане на горивото. 
8.2. Рекламации на скрити недостатъци се извършват веднага след откриването им, по 
реда на заявките /писмено по факс, телефон, електронна поща/ 
8.3. В срок от 24 часа от предявяване на рекламацията, Изпълнителя изпраща свой 
представител на място и с двустранен протокол се констатира и уговаря начина на 
уреждането и. При не постигане на съгласие, Възложителят осигурява издаване на Акт 
от съответен акредитиран орган за контрол на нефтопродуктите. 
 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

9.1. Настоящият договор се прекратява: 
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1; 
9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 
10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
9.1.5. С окончателното му изпълнение; 
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата. 
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 
работни дни; 
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци; 
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9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си; 
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 
или ликвидация. 
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с  
5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора. 
 

 
VII. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

/приложимо само в случай, че избрания за изпълнител е посочил в офертата си, 
че ще ползва подизпълнители/ 

 
10.1. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, 
посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава 
изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 
10.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща 
копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП. 
10.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 
10.4. Не е нарушение на забраната по т.10.3 доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава 
доставка не включва монтаж.. 
 
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
11. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, 
при условията на чл. 116, ал.1 от Закона за обществените поръчки. 
12. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са 
изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени 
чрез куриер срещу подпис на приемащата страна, както и връчване лично на управителя  
или негов представител в сградата на Общината срещу подпис и изрично посочване 
датата на връчване. 
13. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на 
стария адрес. 
14. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а 
при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в 
Република България. 
15. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 
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Неразделна част от настоящия договор са: 
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 1 към 

настоящия договор. 
2.  Ценово/и/  предложение/я/ - приложение № 2 към настоящия договор. 

 
Настоящият договор съдържа ………/ ……./  страници и се сключи в два еднообразни 
екземпляра - по един за всяка от страните. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

   
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

   
 

 
 
 
……………… .....…………  ……………………………. 
Радослав Василев Асенов 
Кмет на Община Годеч 
 
 
 
 
………………………..  
Лъчезар Ангелов Панайотов 
Гл. счетоводител 


