
ДОГОВОР

2016 г.

„Доставка на горива /безоловен бензин А-95 Н Евро 5 и дизелово 
гориво 10 ppm Е5/ за зареждане на моторно - превозните средства на Община 
Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства"

ДОГОВАРЯЩ И СЕ СТРАНИ

Днес /6.'./А...2016 г. в Община Нова Загора между:
1. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ: ОБЩ ИНА НОВА ЗАГОРА, представлявана от 

Николай Георгиев Грозев - Кмет, БУЛСТАТ 000590597 и адрес на управление 
гр. Нова Загора, ул."24 май" № 1, наречен за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БЕНТ ОЙЛ", гр. София, представлявано от 
Димитър Иванов Радев, ЕИК 200852966, адрес на управление: гр. София, обл. 
София, общ. Столична, р-он Триадица, бул. „България" № 49, ет. 1, наречен 
за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ /ПРОДАВАЧ/, на основание чл. 112 и сл. от ЗОП, в 
вр. с чл. 68 и сл. от ППЗОП се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМ ЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ периодично доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горива, 

както следва: бензин A 95Н Е5 и дизелово горивоЮ ppm Е5, наричани за 
краткост в Договора "продуктите" в своите бензиностанции на територията на 
страната, посочени в Техническото предложение на участника, неразделна 
част от договора, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на продуктите.

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ закупува периодично продуктите в 
бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на отложено плащане и 
чрез използване на Карти/система за безналично плащане/безкасово картово 
плащане за регистрация авторизация на покупките, съобразно финансовата си 
обезпеченост и конкретни нужди.

ПРАВА И ЗАДЪ ЛЖ ЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да поиска при зареждане на автомобили и закупуване на продукти 

на/от ВЪЗЛОЖИТЕЛ водача да се легитимира и/или да покаже талона на 
автомобила. При непредставяне на горните документи служителите на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ могат да откажат услугата.

2. Да получи договорената цена съгласно реда и условията на този 
договор.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продуктите, които предлага в своите 

бензиностанции на територията на страната в съответствие с условията на 
настоящия договор;

2. да осигурява продукти с качество и техническите показатели, 
отговарящи на изискванията от Наредбата за изискванията за качество на 
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.



3. да осигурява точност при измерването на получените продукти от 
бензиностанциите.

4. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявения брой карти заедно с 
техния ПИН в запечатани пликове;

5. да състави фактури/придружени с описи/ и ги предоставя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съобразно уговореното в настоящият договор.

6. да приема извършването на транзакции от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с карти 
при условията на настоящия договор;

7. при технически проблем на терминала за електронно плащане да 
извърши зареждането/продажбата на продуктите при представяне на валидна 
карта и няма право да пренасочва МПС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към други 
бензиностанции;

8. да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ непрекъснатост относно продажба на 
продукти за зареждане на автомобилите му при екстремални метеорологични 
условия и природни бедствия;

9. да зарежда приоритетно автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
екстремални метеорологични условия и природни бедствия.

Чл. 5. При нарушаване на чл. 4, т. 7 и т. 8 от настоящия договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за действително 
претърпени вреди.

Чл. 6. В случай, че по технически или организационни причини 
бензиностанция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да функционира за определен 
период от време или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ закрие бензиностанция, която се ползва 
от Възложителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за 
причините и срока, в който не може да изпълнява предмета на договора и да 
предложи алтернативна бензиностанция за доставка на продуктите за този 
период.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на
персонала, отговорен за зареждането с горива и транзакциите на 
оторизираните бензиностанции.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако трети лица 
предявят правото си на собственост или други права по отношение на 
продуктите, които могат да бъдат противопоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, освен 
ако последният е знаел за това.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява при поискване на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за закупените горива в електронен вид, по 
зададени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ критерии.

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ блокира издадените карти в следните 
случаи:

1. при прекратяване действието на договора, независимо от 
основанието за прекратяване;

2. при получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че 
издадената карта е открадната и/или загубена и/или повредена;

3. при трикратно въвеждане на грешен ПИН код.
(2) В случаите по чл. 9, ал. 1, т. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да поиска 

издаването на нова карта.
(3) В случаите по чл. 9, ал. 1, т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да поиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ деблокиране на картата и/или предоставяне на нов ПИН код.



Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля на трета страна 
изпълнението на задълженията по този договор, както и да възлага 
изпълнението на договора на трета страна.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената 
цена заедно с лихвите, както и да заплати разноските по договора в случаите, 
когато се докаже, че доставените продукти принадлежат изцяло или отчасти 
на трето лице, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да развали договора.

Чл. 12. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си, че ще 
използва подизпълнител, сключва договор за подизпълнение с 
подизпълнителите, посочени в офертата. 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 11 ЗОП.

(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение 
на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне 
необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е 
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и 
вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените 
до момента дейности.

ПРАВА И ЗАДЪ ЛЖ ЕНИЯТА  НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получава продуктите, предмет на този договор, във всички 

търговски обекти (бензиностанции) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на 
Република България, в срока и при условията, договорени между страните с 
настоящия договор;

2. да осъществява контрол относно качеството, количествата и др. на 
продуктите, във всеки момент от изпълнението на договора, без с това да 
пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да предявява рекламации за недостатъци в момента на приемане на 
продуктите.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен:
1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на продуктите, на база на 

приключени и правилно оформени и подписани фактури и описи, при 
договорените условия и срокове;

2. при зареждане/закупуване на продукти на/от бензиностанциите на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са длъжни да се легитимират 
или да покажат талона на автомобила, при поискване от страна на персонала 
на бензиностанцията;

3. да пази в тайна своя ПИН и да изисква оправомощените от него лица 
да съблюдават тайната на ПИН;

4. в случай на загуба или кражба на карта да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
по електронна поща, факс или телефон за загубата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ носи



отговорност и дължи заплащане на всички транзакции, извършени с картата 
до момента на известието за загубата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. да отговаря за действията на оправомощените от него лица. При 
ползването на картата тези лица действат от името и за сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се смятат за упълномощени с предаване на картата и 
ПИН за нея.

6. Да попълни, подпише и предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответните 
документи за издаване и ползване на карти за безналично плащане.

7. Да представи опис на автомобилите на Община Нова Загора и списък 
на съответните водачите, които ще зареждат при условията на този договор.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Чл. 14. Закупуването на продуктите се осъществява на базата на 

цените, валидни към момента на зареждането в бензиностанциите на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с вкл. ДДС, намалени с договорената отстъпка, посочена в 
Ценовото предложение на участника, неразделна част от настоящият договор, 
която е една и съща за всичките видове горива, предмет на договора.

Чл. 15. Заявения размер на търговската отстъпка остава постоянен през 
цялото време на действие на договора. Изпълнителя представя ежемесечна 
справка за промените на цените на бензиностанциите, на които се е 
осъществявала доставката.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ търговска 
отстъпка от официално обявените и действащи към момента на зареждане на 
горивата цени с вкл. ДДС в бензиностанциите му в размер на 3,06 %, валидна 
за целия срок на действие на договора и която е една и съща за всичките 
видове горива, предмет на настоящият договор.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не заплаща такси за издаването, преиздаването 
и ползването на карти за безналично плащане и такси за транзакции и 
покупки.

Чл. 18. За извършени Транзакции ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за 
извършените през съответния период Транзакции, както следва:

- Период на фактуриране: Един път месечно;
- Срок за издаване на фактурите: до 5/пет/ дни след изтичане на 

отчетния период.
Чл.19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на издадените

фактури до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на издаването им, като 
превежда сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Фактурите са придружени с описи, които да съдържат следните 
данни за заредените горива/ закупени продукти: 1) номер на електронната 
карта; 2) регистрационен номер на МПС; 3) дата и час на зареждане; 4) 
бензиностанция (номер и адрес); 5) количество и вид на зареденото гориво/ 
закупени продукти; 6) стойност на договорената отстъпка; 7) стойност на 
зареденото гориво/закупени продукти, коригирана с договорената отстъпка.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДО ГОВО РА
Чл. 20. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, 
застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 
Изпълнителя или предоставя гаранция под формата на парична сума най-



късно при сключване на договора в размер на 2% от прогнозната стойност, 
или 1700,00 лв.

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под 
формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова 
сметка на Възложителя.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова 
гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо 
писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е 
изпълнил задълженията си по този договор. Банковата гаранция е със срок на 
валидност съобразен с посоченото в ал.5 от този член на договора.

(4) Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя е със срок съобразно с посоченото в ал. 5 от 
този член на договора. Възложителят следва да е посочен като трето ползващо 
се лице по застраховката. Застраховката следва да покрива отговорността на 
изпълнителя по настоящият договор, като застрахователната сума по нея да е 
равна по размер на дължимата гаранция за изпълнение, застрахователната 
премия да е внесена еднократно и неможе да бъде използвана за обезпечение 
на отговорността на изпълнителя по друг договор.

**ал.2, 3 и 4 на чл. 20 е съобразно избраната форма за гаранция за 
изпълнение.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
сумата за гаранцията след изтичане срока на договора. Гаранцията ще бъде 
възстановена по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.
Чл. 21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от

гаранцията, независимо от формата, под която е представена, при неточно 
изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, 
която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.

(3) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, 
сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на 
договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки 
и обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за добро
изпълнение.

(5) В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение по общия ред.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на 
договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между 
страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Гаранцията се 
задържа до окончателното решаване на спора.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящият договор има действие за срок от 12/дванадесет/ 

месеца, считано от датата на подписването му.
Чл. 24. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока му;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;



3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 
договора със 7-но предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. едностранно от Възложителя, без предизвестие:
4.1. в случай, че Изпълнителят бъде лишен от право да упражнява 

дейността си;
4.2. когато Изпълнителя ползва подизпълнител, без да е декларирал 

това в офертата си;
4.3. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не 

позволява договорът или рамковото споразумение да бъдат изменени на 
основание чл. 116, ал. 1;

4.4. когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за 
възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 
54, ал. 1, т. 1, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от 
процедурата;

4.5. когато поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя 
поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в 
процедура по чл. 258 ДФЕС.

(2) В случаите по ал. 1, т. 4.4 и 4.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора или 
рамковото споразумение.

Чл. 25. След прекратяване на договора Изпълнителя уведомява 
Възложителя за срока за връщане на всички получени електронни карти.

Чл. 26. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен по 
изключение в случаите на чл. 116 ЗОП.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за обществена 
поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, 
не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди 
от сключването на договора.

НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА
Чл. 28. При откриване на нередности в обслужването или отклонения в 

качеството на предоставените продукти в 3 (три) дневен срок от датата на 
констатацията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това и 
посочва дата, час и място за съставяне на констативен протокол. Неявяването 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не освобождава последния от отговорност. Констатациите, 
отразени в протокола, са основание за отправяне на претенция за заплащане 
на неустойка.

Чл. 29. При констатиране на извършена продажба на горива с качество 
и технически характеристики, несъответстващи на действащите в България 
стандарти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да извърши анализ на горивата в 
независима лаборатория.

Чл. 30. Ако анализът потвърди несъответствието в техническите 
характеристики и качеството на горивото спрямо действащите в България 
стандарти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да усвои суми от гаранцията в размер на 
стойността на зареденото некачествено гориво.

Чл.31. Разходите по отстраняване на всички преки и непосредствени 
вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възникнали в резултат на виновно неизпълнение на 
клаузите на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително да възстанови нанесените щети върху МПС-то, 
по пазарни цени, вследствие използваните некачествени продукти.

Чл. 32. При забава на плащане, с повече от 50/петдесет/ календарни 
дни, след срока по чл. 19, ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 
0,02 % (нула цяло нула две на сто) за всеки ден забава, начислена върху 
стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, но не повече от 1 
% (един процент) от стойността на забавеното плащане.

Чл. 33. За неизпълнението на други задължения по договора 
неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер до 10 (десет) 
на сто от цената по договора от момента на констатиране на неизпълнението 
до преустановяване на неизпълнението. Страната, която е понесла вреди от 
неизпълнението, може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

Чл. 34. Неустойките и компенсациите по този договор се заплащат в 
срок до 10 (десет) календарни дни от датата на претенцията. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
има право, ако в определения срок за плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 
задължението си, да усвои сумата на неустойката/компенсацията от 
гаранцията за изпълнение или да я прихване от следващо плащане.

НЕПРЕОДОЛИМ А СИЛА. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 35. Страните се освобождават от отговорност за частично или 
пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се 
явява следствие от появата на обстоятелства представляващи „непреодолима 
сила" по смисъла на Търговския закон и „непредвидени обстоятелства" по 
смисъла на Закона за обществените поръчки и ако тези обстоятелства 
непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор. В тези 
случаи срокът на изпълнение на задълженията по договора се измества със 
съответното време, в течение, на което действат такива обстоятелства.

Чл. 36. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на 
непреодолима сила/непредвидени обстоятелства. Никоя от страните не може 
да се позовава на непреодолима сила/непредвидени обстоятелства, ако е била 
в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

Чл. 37. Страната която се намира в невъзможност да изпълнява 
задълженията си по този договор поради непреодолима сила/непредвидени 
обстоятелства, е длъжна незабавно:

(1) Да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, 
което причинява неизпълнение на задълженията й; за степента, до която 
това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за 
причините на събитието - ако са известни; за неговото предполагаемо 
времетраене.

(2) Да положи всички разумни усилия, за да 
избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

(3) Докато трае непреодолимата сила/непредвидени обстоятелства, 
изпълнението на задължението се спира, доколкото то не може да бъде 
изпълнено по алтернативен начин чрез полагане на всички разумни грижи.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила/непредвидени 
обстоятелства онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или 
бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 38. Всички изменения и допълнения в настоящият договор се 

извършват в писмена форма.
Чл. 39. В случай, че някои от клаузите на този договор бъдат отмени 

или обявени за невалидни, това неводи до отменяне на задълженията на 
страните по този договор като цяло.

Чл. 40.(1) Всички съобщения по настоящият договор, направени от 
едната страна до другата, се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в 
него. Те се считат за връчени и в случай, че има промяна в седалището и 
адреса на управления на всяка една от страните, ако тя не е уведомила в 
писмен вид другата страна за промяната.

(2) При промяна на посочените адреси, телефони и др., съответната 
страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в седемдневен срок от 
настъпване на промяната. Ако някоя от страните промени посочените в 
предходната точка адреси и др., без да уведоми другата страна, последната 
не отговаря за не получените съобщения, призовки и други подобни.

Чл. 41. За всички неуредени с този договор въпроси си прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Приложения: Неразделна част от Договора са Техническо и Ценовото 
предложение на участника в процедурата за възлагане на поръчката, с който 
се сключи настоящия договор.

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ

ДИ М И ТЪ Р РА
представител i 
„БЕНТ ОЙЛ" А/.

и з п ъ л н и т е ;

Съгласувал!
Гл. юрисконсулт 
С. Дериволков
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Образец № 2.

П РЕД Л О Ж ЕН И Е  ЗА  И ЗП Ъ ЛН ЕН И Е НА П О РЪ Ч К АТА

Наименование на Участника: БЕНТ ОЙЛ АД

Правно организационна форма на участника АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Седалище по регистрация: гр. София 1404, бул. 
"България"№49, ет.1

ЕИК/БУЛСТАТ: 200852966

Точен адрес за кореспонденция: гр. София 1404, бул. 
"България"№49, ет.1

Телефонен номер: 02/81 83 044

Факс номер: 02/958 63 43

Лице за контакти:
1

Цветелина Велкова----------- ------------------------------*-----
e-mail: bentoilad@qmail.com /

п

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, fXf \

I /
С настоящото, Ви представяме техническото ни предложение към 

Офертата за участие в обявеното от Вас публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Доставка на горива /безоловен бензин А-95 Н Б7 
и дизелово моторно гориво Б6/ за зареждане на моторно - превозните средства 
на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства".

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно 
документацията за участие в съответствие с изискванията на техническата 
спецификация. /В табличен вид се отразява пълно и точно описание на стоките, в 
съответствие с техническите характеристики, производител/ .

Място на изпълнение - В търговските обекти на изпълнителя 
/бензиностанции/ на цялата територия на Република България.

Срок за изпълнение - 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на 
подписването на договора.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията на предложения от 
Възложителя проект на договора.

Декларираме, че разполагаме с бензиностанция на територията на гр. 
Нова Загора, както и с верига от бензиностанции на територията на цялата страна 
и всички областни центрове.

Декларираме, че разполагаме със система за контрол и отчитане на 
количествата при зареждане от водачите на МПС/система за безналично плащане.

Прилагаме валидни документи доказващи, качеството на предлаганите 
горива (съгл. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, 
условията, реда и начина на техния контрол), които ако са на чужд език, 
задължително се придружават с превод на български език - сертификат за 
качество/анализно свидетелство за горивата; декларация на производителя за 
съответствие на качеството на горивата.

mailto:bentoilad@qmail.com


Срок на валидност на офертата - 3/три/ месеца считано от крайния 
срок за получаване на офертите.

Прилагаме документ за упълномощаване (когато лицето, което подава 
оферта, не е законният представител на участника) - НЕ П РИЛ А ГАМ Е

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Техническото предложение в табличен вид;
2. Списък на търговските обекти (бензиностанции) на участника/собствени, наети или на

друго правно основание/, на територията на гр. Нова Загора и страната, даващи възможност за 
зареждане чрез карти за безналично плащане, които предлагат всички видове гориво, обект на 
поръчката. В табличен вид: търговски обект; населено място; адрес; собсгвен/наег/др. 
пр.основание; телефонен номер; работно време; предлагани горива; търговският обект обслужва с- 
ма за безналично плащане с ел. карти.

3. Валидни документи (заверено ксерокопие с подпис и печат от участника), доказващи,
качеството на предлаганите горива (съгл. Наредбата за изискванията за качеството на течните 
горива, условията, реда и начина на техния контрол), които ако са на чужд език, задължително се 
придружават с превод на български език - сертификат за качество/анализно свидетелство за 
горивата; декларация на производителя за съответствие на качеството на горивггга.

Документ за упълномощаване(когато е приложимо). 
Друго (по преценка на участника).

Име и фамилия на представляващото участника лице: Димитър Радев 
Длъжност: Изпълнителен директор 
Подпис и печат:

Дата:06.10.201бг.

Л
У



Образец №3

ДО
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на Участника: БЕНТ ОЙЛ АД

Правно организационна форма на участника АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Седалищ е по регистрация: гр. София 1404, бул. 
"България"№49/ ет.1

ЕИК/БУЛСТАТ: 200852966

Точен адрес за кореспонденция: гр. София 1404, бул. 
"България"№49, ет.1

Телефонен номер: 02/81 83 044

Факс номер: 02/958 63 43

Лице за контакти: Цветелина Велкова

e-mail: bentoilad@qmail.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявеното от Вас публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет предмет „Доставка на горива /безоловен 
бензин А-95 Н Б7 и дизелово моторно гориво Б6/ за зареждане на моторно - 
превозните средства на Община Нова Загора и второстепенните 
разпоредители с бюджетни средства", Ви представяме нашето ценово 
предложение, както следва:

Посочва се в табличен вид: за всички продукти/стоки посочени в 
техническата спецификация на поръчката: наименование на продукта/сгоката; 
цена за 1 литър с вкл. ДДС; търговска отстъпка в % или в лева:

№ Наименование Мярка

Официална 
цена с вкл. 
ДДС за 1 

литър

Търговска 
отстъп ка/%  
или в лева/ 
за срока на 

договора

1
Бензин А-95Н 

Б7
Литър 1,981

3,06 %
2

Дизелово 
моторно гориво 

Б6
Литър 1,940

*Търговската отстъпка е една и съща за всички видове горива, 
предмет на поръчката.

> предложените цени следва да са в български лева / с вкл. ДДС-както е 
посочено/, с точност до трети десетичен знак, за 1 литър гориво, 
включени в техническата спецификация, записани цифром, вкл. 
всички необходими разходи на участника, в т.ч. акциз, пътни и 
екотакси, франко бензиностанциите му.

mailto:bentoilad@qmail.com


> цената за 1 литър- е цена на дребно към момента на крайния срок за 
подаване на офертата, посочен в обявлението за настоящата поръчка, 
на бензиностанции на участника в български лева, с точност до втори 
десетичен знак, за 1 литър гориво, включени в техническата 
спецификация, записани цифром, вкл. всички необходими разходи на 
участника, в т.ч. акциз, пътни и екотакси, франко бензиностанциите 
му.

> търговската отстъпка в % или лева - е търг. отстъпка на участника от 
стойността на литър, с точност до втория десетичен знак. Търговската 
отстъпка е константна величина, фиксираната по размер в настоящата 
оферта, и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

Предложените цени са в лева /с вкл. ДДС/, като са определени при 
пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд.

Приемаме предложения начин на плащане в документацията и 
проекта на договор.

До сключването на договор тази оферта, заедно с писменото 
приемане от Ваша страна и известието за определяне на изпълнител, ще 
формират обвързващото споразумение между двете страни.

Съгласни сме валидността на офертата ни да бъде 3/три/ месеца от 
крайния срок за подаване на предложението, като може да бъде приета по 
всяко време преди изтичане на този срок.

1. Декларираме, че предложената от нас отстъпка за изпълнение на 
предмета на поръчката е окончателна и не подлежи на промяна за срока на 
действие на договора.

2. Получената цена за горивата включва всички разходи и е крайна.

Приложение: Разпечатка от официалната страница на Лукойл 
Нефтохим Бургас АД за действащите цени на горивата в посочените бази 
валидни за деня предхождащ датата обявена като краен срок за получаване 
на офертите.

Име и фамилия на представляващото участника лице: Димитър Радев
Длъжност: Изпълнителен директор


