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РАЗДЕЛ IV. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  

                                                                                                                 

                                                                                                                              Приложение №1 

                                                                              ДО 

                                                                              Директора на ЦДГ №166 „ВЕСЕЛУШКА” 

                                                                              Адрес: гр.София, район „Лозенец” 

                                                                               ул.„Горски пътник” №23 

                                                                  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по 

реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет: 

 

„Доставка на Газьол 0,001% S-Евро5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на  

ЦДГ№166” Веселушка”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник №23” 

 

От   ................................................................................................................................................,  
                                         (наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: ........................................................................................,  
                                                                                             (улица, град, община) 

........................................................................................................................................................,  

представлявано от ............... ......................................................................................................., 
                                                           (име/длъжност) 

телефон, факс, email, лице за контакти ...................................................................................... 

........................................................................................................................................................, 

адрес за съобщения ....................................................................................................................., 

ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,   

 

           Разплащателна сметка:                                       

BIC:................................................;                     

IBAN: ........ ...................................;                     

банка:.............................................;                    

 

 

1. Заявявам, че желая да участвам в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка при условията, обявени в поканата и приети от представляваното от мен дружество.  

 

2. Заявявам, че представляваното от мен дружество кандидатства за възлагане 

изпълнението на обществената поръчка с горепосочения предмет.  

 

3. Приемам, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 

ОФЕРТАТА, до изтичане срока на договора.  

 

4. Заявявам, че сме запознати с условията на финансиране, както и с цялата 

документация за участие в настоящата процедура и приемаме да изпълним всички 

задължения, произтичащи от обявените условия.  

 

5. При подписването на договора ще предоставим всички необходими документи 

от съответните компетентни органи за липсата на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП.  
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Приложения: Съгласно приложения от мен Списък на документите, съдържащи се в 

офертата – в оригинал или заверени копия с подпис на управляващия/представляващия.  

 

 

 

 

 

 

 

София, ……………. 2014 г.        Подпис и печат: ........................................ 

                                                                             

                                                                                        ..................................................................... 
                                                                                                             (име и фамилия) 

                                                                                         .................................................................... 
                                                                                       (длъжност на представляващия участника) 
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РАЗДЕЛ V.  ОФЕРТА                                                           

 

                                                                                                                            Приложение №2 

                                                                              ДО 

                                                                              Директора на ЦДГ №166 „ВЕСЕЛУШКА” 

                                                                              Адрес: гр. София, район „Лозенец” 

                                                                              ул. „Горски пътник” №23 

 

         

                                                                  

                                                                  

О Ф Е Р Т А 

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по 

реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет: 

 

„Доставка на Газьол 0,001%S- Евро5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на  

ЦДГ№166“ Веселушка”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник №23” 

 

От   ................................................................................................................................................,  
                                         (наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: ........................................................................................,  
                                                                                             (улица, град, община) 

........................................................................................................................................................,  

представлявано от ............... ......................................................................................................., 
                                                           (име/длъжност) 

телефон, факс, email, лице за контакти ...................................................................................... 

........................................................................................................................................................, 

адрес за съобщения ....................................................................................................................., 

ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,   

 

           Разплащателна сметка:                                       

BIC:................................................;                     

IBAN: ........ ...................................;                     

банка:.............................................;                    

 

 

След като се запознахме с условията в обявената от Вас Публична покана за 

възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, с настоящото Ви представяме 

нашата оферта, както следва: 

 

Предлаганото от нас ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката 

е представено в плика с офертата, ведно с техническата ни оферта.  

 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени 

за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 

 

         С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от 90/деветдесет/ календарни дни, считано от крайния 

срок за подаване на оферти. 
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В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви 

представим документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл.47, ал.9  за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП.  

 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. Удостоверение на БУЛСТАТ, заверено с „вярно с оригинала”; 

2. Доказателства за технически възможности за изпълнение на предмета на 

поръчката, съгласно изискванията, включени в документацията за участие.    

3. Ценова оферта по образец на Възложителя; 

4. Техническа оферта;  

5. Декларации по образец; 

6. Проекто –договор.  

 

 

До подписването на официален договор, тази оферта, заедно с Публичната покана за избор на 

изпълнител на обществена поръчка, ще формират обвързващо споразумение помежду ни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ..........2014 г.       Подпис и печат: ........................................ 

                                                                             

                                                                ..................................................................... 
                                                                                       (име и фамилия) 

                                                                ...................................................................... 
                                                                (длъжност на представляващия участника) 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 
    Подраздел Va: Ценова оферта                                                                                            

 
                                                                                                                                 Приложение №2a 

                                                                              ДО 

                                                                              Директора на ЦДГ №166 „ВЕСЕЛУШКА” 

                                                                              Адрес: гр. София, район „Лозенец” 

                                                                              ул. „Горски пътник” №23 

 

                                                    ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по 

реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет: 

 

 „Доставка на Газьол 0,001% S-Евро5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ№166“ Веселушка” , с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник №23” 

 

  От  ................................................................................................................................... 
                                                                       (наименование на участника) 

     

               Представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената 

поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва: 

 

      1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на предмета на обществената 

поръчка е........................ (.........................словом .....................) лева, без ДДС или ........................ 

(.........................словом .....................) лева с ДДС.  

      

      2. 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 други разходи до мястото на доставка, с включена търговска отстъпка или надценка: 

............................................................. (словом) ...................................................  

 

Горепосочената цена се формира на база цена за директна реализация за деня на 

„Лукойл- Нефтохим Бургас” АД за 1000 л. с ДДС /площадка Лукойл- Нефтохим Бургас/, 

актуална към датата на представяне на офертата, към която се прибавя надценката /или 

изважда отстъпката/, която участникът оферира. 

 

В предложения процент отстъпка или надценка от действащата цена на 

„Лукойл- Нефтохим Бургас” АД изпълнителят следва да включи всички свои разходи за 

изпълнение на поръчката и всички дължими данъци и такси. Процентът отстъпка или 

надценка се запазва през целия срок на договора. 

 

Дата: ..........2014 г.       Подпис и печат: ........................................ 

                                                                             

                                                                ..................................................................... 
                                                                                       (име и фамилия) 

                                                                ...................................................................... 
                                                                (длъжност на представляващия участника) 
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Подраздел Vб: Техническа оферта                                                                                            
 

         

                                                                                                                           Приложение №2б 

 

                                                                              ДО 

                                                                              Директора на ЦДГ №166 „ВЕСЕЛУШКА” 

                                                                              Адрес: гр. София, район „Лозенец” 

                                                                              ул. „Горски пътник” № 23 

 

                                                                  

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А    О Ф Е Р Т А 

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по 

реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет: 

 

„Доставка на Газьол 0,001% S-Евро 5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ№166“ Веселушка” , с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник №23” 

      

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП, с горепосочения 

предмет, заявяваме, че: 

 

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 /деветдесет/ 

календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти и да остане обвързващо за нас, 

като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

 

До подписването на официален договор, тази оферта, заедно с Публичната покана за 

избор на изпълнител на обществена поръчка, ще формират обвързващо споразумение помежду 

ни. 

 

Ние: 

……………………………………………………………………………………………………… 

/изписва се името на участника/ 

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

      /БУЛСТАТ/ 

……………………………………………………………………………………………………… 

/адрес по регистрация/ 

 

 

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя 

при следните условия: 

 

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности; 

 

2. „Доставка на Газьол 0,001%S-Евро5 за отопление, маркиран червен, за 

нуждите на, ЦДГ№166“ Веселушка”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски 

пътник №23”, в срок от …….. календарни дни, след получаване на заявка, утвърдена от 

директора на детското заведение.  
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                    3. Срок на отложено плащане - от …….. календарни дни, след издаване на 

данъчна фактура. 

 

 

  

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на възложителя. 

 

 

 

 

Дата:.........2014 г.        Подпис и печат: ......................................... 

                                                                             

                                                                ..................................................................... 
                                                                      (име и фамилия) 

                                                                .................................................................... 
                                                              (длъжност на представляващия участника) 
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РАЗДЕЛ VI: Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП 

 

                  Приложение № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

 

Долуподписаният ……………………………………………………., в качеството ми на 

……….…………………………………………… на  …………………………...................... -  

       (управител, член на управителен орган)                  (наименование на кандидата) 

                                                       

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с 

предмет: 

 

„Доставка на Газьол 0,001% S-Евро 5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ№166“ Веселушка”,, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник №23” 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Юридическото лица, което представлявам не е в открито производство по несъстоятелност 

и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от 

Търговския закон (Когато кандидатът или участникът е чуждестранно лице декларира, 

че не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 

актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или 

кандидатът или участникът е преустановил дейността си).  

2. Не съм лишен от правото да управнявам определена професия или дейност. 

3. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.  

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.136 от НК или по чл.172 от 

НК. 

5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс 

във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

6. Не съм установен от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на 

класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително 

разузнавателни средства, че не притежавам необходимата надежност, която изключва заплаха 

за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП. 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК. 

 

 

 

Дата:…..........…… 2014 г.    ДЕКЛАРАТОР: ……………………… 

                    /име и длъжност/ 
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РАЗДЕЛ VII:  Декларация за участие или не на подизпълнители 

                                                                                                                                                                                                                            
Приложение № 4 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за участие или не на подизпълнители 

 

Долуподписаният ……………………………………………………., в качеството ми на 

……….…………………………………………… на  …………………………...................... -  

       (управител, член на управителен орган)                  (наименование на кандидата) 

                                                       

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с 

предмет:  

 

„Доставка на Газьол 0,001% S-Евро 5  за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ№166“ Веселушка”  , с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник №23” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

I. При изпълнението на поръчката няма да ползвам/ще ползвам 

подизпълнител/и, както следва: 

1. …………………………………………., с управляващ ……………………… за 

извършването на …………………………………………., съставляващи …………… % дял от 

стойността на поръчката, за която юридическото лице, което представлявам, участва.  

2. …………………………………………., с управляващ ……………………… за 

извършването на …………………………………………., съставляващи …………… % дял от 

стойността на поръчката, за която юридическото лице, което представлявам, участва.  

 

II. В настоящата оферта ще приложа всички изискуеми документи, отнасящи се 

до и подписани от подизпълнителя/подизпълнителите.  

 

 

 

 

 

 

 

Дата:…..........…… 2014 г.    ДЕКЛАРАТОР: ……………………… 

                         /име и длъжност/ 
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РАЗДЕЛ VIII: Декларация по §1, т.12 от Допълнителните разпоредби на 

ЗОП 

 

 

Приложение № 5 
 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я * 

 

по §1, т.12 от Допълнителните разпоредби на ЗОП 

 

           Долуподписаният ……………………………………………………., в качеството 

ми на ……….…………………………………………… на  …………………………...................... 

-  

       (управител, член на управителен орган)                  (наименование на кандидата) 

                                                       

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с 

предмет:  

 

„Доставка на газьол 0,001% S-Евро5  за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ№166“ Веселушка” , с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник №23” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Участникът.....................................................(посочете фирмата на участника), 

който представлявам: при изпълнението на горецитираната обществена поръчка в 

предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно §1, т.12 от 

Допълнителните разборедби на ЗОП, определен като минимален месечен размер на 

осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, ал. 1 от Закона за бюджета 

на държавното обществено осигуряване за съответната година. 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване 

на неверни данни. 

 

 

 

 

 

 

Дата:…..........…… 2014 г.    ДЕКЛАРАТОР: ……………………… 

                         /име и длъжност/ 

                                                                                                                      

 

                                                 
 Настоящата Декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.  
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 РАЗДЕЛ IX:                                                                             Приложение № 6 
 

 

 

Декларация* за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с 

чл.55, ал.7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП 

 

Подписаният:…………………………………………………………………………………………

…………………….......... 

/ трите имена/ 

Данни по документ за самоличност ........................................................................ 

 

/ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/ 

 

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

 

/длъжност и/или представителство/ 

на участник:……………………………………………………………………………………… 

в процедура с предмет:  

 

„Доставка на Газьол 0,001% S-Евро5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ№166“ Веселушка” , с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник №23”, 

по реда на чл.14, ал.4, т.2 във връзка с чл. 101а от ЗОП 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Не съм, съответно – представляваният от мен участник не е свързано лице и/или 

свързано предприятие по смисъла на §1, т.23а и т.24 от Допълнителните разпоредби на Закона 

за обществените поръчки с друг участник в процедурата. 

2. Не съм външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП в процедурата или в противен случай, 

документите, в чието изработване съм участвал, са променени така, че не предоставят на 

участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. 

 

Известна ми е наказателната отговорност, по чл.313 от Наказателния кодекс. 

  

 

Дата:……………………………..   

Декларатор…………………………………………………….                                         

/подпис и печат при наличие/ 

 

* попълва се от лица, които участват в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на 

обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица. 

    

  

Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
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РАЗДЕЛ X: Приложение №7 -  Декларация за наличие/липса на конфиденциална 

информация в офертата 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за наличие/липса на конфиденциална информация в офертата 

 

Долуподписаният/-ната/  ........................................................................................................... 

ЕГН..............................................., лична карта, № .........................изд. на............................г. 

от..................................................................., в качеството ми на ...................................(посочва се  

длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  -  напр. 

изпълнителен директор,  управител и др.) на......................................................................, 

ЕИК …………………………………….; със седалище  и адрес на управление....................,  

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на Газьол 0,001% S-Евро5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ№166“ Веселушка” , с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник №23” по 

реда на чл.14, ал.4, т.2 във връзка с чл. 101а от ЗОП“, 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. В офертата на участника в настоящата процедура ………………………………….., който 

представлявам, се съдържа/не се съдържа конфиденциална информация по отношение на 

технически и търговски тайни.  

 

Моля комисията и Възложителят да спазват изискванията на чл.33, ал.5 от ЗОП по отношение 

на следната информация, съдържаща се в нашата оферта: 

- стр. ….. до стр. ……  

- стр. ….. до стр. …… 

- ……………………… 

 

 

Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 

                                                                             

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

                                                                                       (име и фамилия) 

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

                                                                (длъжност на представляващия участника) 
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РАЗДЕЛ XI: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР                                              Приложение № 8 

 

 

 

Д О Г О В О Р 
 

                   №…………..………/…………….…..2014 год. 

 

 

  

Днес, ............... 2014 година, в гр. София, между  

 

 ЦДГ №166 “ВЕСЕЛУШКА”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район 

„Лозенец”, ул. „Горски пътник” № 23, Код по БУЛСТАТ: 000667307, представлявано от  

Малинка Стефанова Петрова –  Директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от 

една страна и  

 

 “......................................................................” представлявано от 

.................................................................... - ...........................,....... със седалище и адрес на 

управление гр. ........................................, община ................., ул. ..........................., ЕИК: 

........................., ИД по ЗДДС BG.........................., наричан по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 

 

в изпълнение на Заповед № ............................... 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 0,001% S-Евро5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на ЦДГ№166“ 

Веселушка”  , с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник №23”, за следното:  

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави очаквано 

количество до 30 000 литра Газьол 0,001% S-Евро5 за отопление, маркиран червен, за 

нуждите на ЦДГ№166“ Веселушка” , с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски 

пътник №23”, 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 

........... (…………….............) календарни дни от заявяването. 
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II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.3. (1) Общата цена на договора е  …………………………..………… лв. 

/……………………………….…………./ без ДДС или …………………………...………… лв. 

/………………………………..………../с 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: ............................................................. 

(словом) ...................................................  

 

(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. 

 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставеното 

гориво след всяка получена партида, в срок до .............. /............../ 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 №166 „ВЕСЕЛУШКА”, находящо се 

на територията на гр.София, район „Лозенец”, ул. „Горски пътник” № 23.  
             (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 
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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. 

(5) При забава на доставка с повече от 7 календарни дни, както и при отказ на по-

нататъшни доставки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

закупи необходимото му гориво от друг продавач. 

(6) В случаите по предходната алинея разликата между цената по договора и 

действително заплатената цена е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до изтичането на срока на 

действие на договора или до сключването на нов договор за обществена поръчка със същия 

предмет.  

(7) При забава на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва. 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 9. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

1. При изтичане на договорения срок; 

2. По взаимно съгласие с двустранно писмено споразумение; 

3. При неосигуряване на бюджетни средства, с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

VI. РЕКЛАМАЦИИ 

 

Чл.10. Качеството на горивото следва да съответства на българските и/или европейски 

стандарти, както и на всички други стандарти и условия, посочени за съответния вид стока от 

офертата.  

 

Чл.11. Рекламации за количеството и качеството се предявяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на възникнали такива, количеството се допълва 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 24 /двадесет и четири/ часа. 

 

 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своето вземане без съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 

 

Чл.13. За неуредени в настоящия договор въпроси ще се прилагат съответните разпоредби, 

предвидени от действащото българско материално и процесуално законодателство.  
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Чл.14. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Приложение: оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .............................                ИЗПЪЛНИТЕЛ: .......................                                  

 Директор ЦДГ №166„ВЕСЕЛУШКА“ 

 Малинка  Петрова                        

 

 

 

 

 

Съгласувано: 

Счетоводител ЦДГ №166  :...................... 

                                           /......................... / 


