
 

 

П О К А Н А 
 

ОТНОСНО: Публична покана за подаване на оферта 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, Ви отправям покана 

да подадете Вашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: “Доставка на  40 000 

литра "Газьол 0.001% S за отопление” /маркиран/ за отоплителен сезон  2012/2013г 

за ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ И АДРЕС, НА КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   

ПУ „Паисий Хилендарски” 

гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” №24 

Тел.: 032 625552, 0888442676,E-mail: kirov@uni-plovdiv.bg, Факс: /032/261 226 

Лице за контакт : Румен Киров – помощник ректор 

 

1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: ДОСТАВКА 

 

  ПРЕДМЕТ : Доставка на  40 000 литра "Газьол 0.001% S за отопление” /маркиран/ за 

отоплителен сезон  2012/2013г за ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ”. 

 

 

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

Срокът за изпълнение е не по-късно от два дни след подадена заявка, в която се 

посочва количество и адрес на доставка.  

 

3 . УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

3.1. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото 

е налице някое от следните обстоятелства: 

а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 

система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК; 

 подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

 участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; 

 престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; 

 престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; 

б/ обявен в несъстоятелност; 

в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 

г/ при когото лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или 

със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

д/ който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси.  



 

 
е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай 

че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - 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; 

ж/ който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен. 

и/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните 5 години; 

й/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки. 

3.2. Участникът трябва да разполага със  собствени или наети специализирани 

транспортни стредства, отговарящи на нормативните изисквания за транспорт на течни 

горива, в които са:  

3.2.1. Инсталирани система за позициониране (GPS) 

3.2.2. Снабдени със средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на 

този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им. 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предвиденият финансов ресурс, е в размер до: 64 000 /шестдесет и четири  

хиляди / лева, без включен ДДС. 

Финансирането е осигурено от собствения бюджет на ПУ «Паисий Хилендарски». 

Начинът на плащане е уреден и подробно описан в проекта на договор, 

приложени към този документ. 

 

5. ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ  

 

5.1. Заверено копие от документ за регистрация на участника или ЕИК съгласно чл. 

23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за 

самоличност, когато е физическо лице. Когато участникът в процедура е чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения,  документът/ите за регистрация се 

представя в официален превод. Ако участникът е обединение,  документите се представят 

от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 

5.2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” – 

„д”, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения 

към настоящата документацията образец (Приложение № 2) в съответствие с чл. 47, ал. 4 

от ЗОП.  



 

 
5.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, 

т.1, т. 2а, т.3 и т. 4 и ал.5, т.2 от ЗОП – подписва се и се подпечатва приложения към 

настоящата документация образец (Приложение № 3), в съответствие с чл. 47, ал. 4 от 

ЗОП. 

5.4. Документи удостоверяващи наличието на специализирани транспортни средства - 

регистрационни талони на превозните средства, договори за наем и др;  

5.5. Списък с изпълнени подобни договори за доставки, изпълнени през последните 

три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за 

добро изпълнение;  

5.6. Справка за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката 

и дела на тяхното участие, ако участника предвижда подизпълнител; 

5.7. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на 

качеството; 

5.8. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на 

кандидата или на лицата, които отговарят за извършването на доставката; 

5.9. Декларация, че кандидатът приема условията на договора; 

 

5.10. ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА - по образец - Приложение № 4. 

Възложителят не допуска възможност за представяне на варианти в офертите. 

Валидността на офертата следва да е минимум 180 (сто и осемдесет) календарни 

дни от крайния срок за получаване на офертите. 

5.11.  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец (Приложение № 5). Цените следва 

да бъдат представени в лева без вкл. ДДС. Цените за изпълнение на поръчката да 

включват всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши за 

изпълнението на поръчката. Възложителят извършва плащане съгласно условията на 

проектите на договор Приложение към поканата за участие в процедурата. 

 

6. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

 

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по 

критерия „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”. 

 

7. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ПОКАНАТА 

ЗА УЧАСТИЕ: 

Приложенията към поканата за участие се публикуват на официалния сайт 

на Възложителя – www.uni-plovdiv.bg  

 

8. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

Офертите трябва да бъдат подадена на български език, така че да бъдат получени 

преди крайния срок и на адреса, посочен в поканата.  

Очакваме Вашите оферти в срок до 16:00 часа на 22.10.2012., на адрес гр. Пловдив, 

ул. “Цар Асен” №24.  

 

http://www.uni-plovdiv.bg/


 

 
В рамките на валидността на офертата ще Ви уведомим дали приемаме Вашата 

оферта или сме възложили поръчката на друг участник, който е предложил по-

благоприятни условия. 

Приложения: 

1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, 

т.2а, т.3 и т. 4 и ал.5, т.2 от ЗОП. 

   2.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т. 

2а, т.3 и т. 4 и ал.5, т.2 от ЗОП. 

   3. Декларация за приемане клаузите на договора. 

   4.Образец на техническа оферта. 

5.Образец на ценова оферта . 

6.Проект на договор . 

                

 

 

  

                Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“: ……………………. 

  /доц.д-р З.Козлуджов/ 



 

 
 

Приложение 1 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

По чл. 47, ал. 1, т.1, б „а” – „д”, ал.2,  т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП 

 

Подписаният/ата………………………………………..……… (трите имена) 

………………………………………(данните от документа за самоличност) 

в качеството си на …………………………………………………(длъжност) 

на участник:…………………..………(наименование и данни на участника) 

Във връзка с участието на ............................... (наименование на участника) 

в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет:  

“Доставка на  40 000 литра "Газьол 0.001% S за отопление” /маркиран/ за 

отоплителен сезон  2012/2013г за ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ”. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се 

зачертава) за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс;  

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност 

в неговата организация. 

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по 

смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата ___________2012г  

гр....................    ДЕКЛАРАТОР: __________________ 

 

* Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП, 

включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник 

обединение от всеки от членовете на обединението. 



 

 
Приложение 2 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

По чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т. 4 и ал.5, т.2 от ЗОП 

 

Подписаният/ата………………………………………..……… (трите имена) 

………………………………………(данните от документа за самоличност) 

в качеството си на …………………………………………………(длъжност) 

на участник:…………………..………(наименование и данни на участника) 

Във връзка с участието на ............................... (наименование на участника) 

в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на  40 000 литра "Газьол 0.001% S за отопление” /маркиран/ за 

отоплителен сезон  2012/2013г за ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ”. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:  _____________: /наименование на участника в процедурата/ 

1. Не е обявен в несъстоятелност; 

2. Не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

3. Не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма 

сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е 

преустановил дейността си; 

4. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на 

доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП 

5. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла 

на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични 

задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци 

съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е 

установен. 

6. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на 

незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години; 

7. Не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по 

смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата __________2012г.,    ДЕКЛАРАТОР:__________ 

 

* Декларацията се попълва от представляващия учасника, включително и от 

подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки 

от членовете на обединението. 



 

 
 

Приложение 3 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Подписаният/ата………………………………………..……… (трите имена) 

………………………………………(данните от документа за самоличност) 

в качеството си на …………………………………………………(длъжност) 

на участник:…………………..………(наименование и данни на участника) 

Във връзка с участието на ............................... (наименование на участника) 

в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на  40 000 литра "Газьол 0.001% S за отопление” /маркиран/ за 

отоплителен сезон  2012/2013г за ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ”. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:  _____________: /наименование на участника в процедурата/ 

Приема условията на предложения договор.  

 

 

Дата __________2012г.,    ДЕКЛАРАТОР:__________ 

 

* Декларацията се попълва от представляващия учасника, включително и от 

подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки 

от членовете на обединението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 4 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А  О Ф Е Р Т А 

 

     ДО  

ПУ „Паисий Хилендарски” 

гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” №24 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     

 

След запознаване с Вашите изисквания за участие в обществена поръчка, 

възлагана по реда на чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет: “Доставка на  

40 000 литра "Газьол 0.001% S за отопление” /маркиран/ за отоплителен сезон  

2012/2013г за ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”. 
 

Ние: …………………………………………………………………………………… 

                                      /изписва се името на участника/ 

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

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

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

регистрирано по ф.д. № ........./... г. по описа на ................съд, пор.№ ..., том ..., стр...../ 

в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 

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

Разплащателна сметка:                                       

BIC:............................................; IBAN: ......................; банка:.............................................;                    

град/клон/офис:..............................,  

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при 

следните условия: 

 

1. Всяка доставка ще изпълним в срок от ................................. ден/дни  

...........час/часове след получаване на заявка. 

2. При изпълнението на поръчката дружеството /фирмата/ ще ползува услугите 

на следните подизпълнители : 

2.1...................................................................................................................................... 

2.2...................................................................................................................................... 

(дават се сведения за подизпълнителите, които трябва да отговарят на всички 

изисквания, на които трябва да отговаря и кандидатът). 

3. Всяка доставка ще бъде придружена със следните документи:  

3.1..................................................................................................................................... 

3.2...................................................................................................................................... 

3.3...................................................................................................................................... 

3.4...................................................................................................................................... 

3.5...................................................................................................................................... 

Приложение: Договор  с производител или вносител на горивата предмет на поръчката 

и фактура за закупени горива. 

 

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане 

от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 



 

 
 

Дата…………………..   Подпис и печат………………………. 

 

                                        

Упълномощен да подпише предложението от името на …………………… /изписва 

се името на участника/ ………………………………… /изписва се името на 

упълномощеното лице и длъжността/ 



 

 
Приложение 5 

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

 

 

     ДО  

ПУ „Паисий Хилендарски” 

гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” №24 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     

 

След запознаване с Вашите изисквания за участие в обществена поръчка, 

възлагана по реда на чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет: “Доставка на  

40 000 литра "Газьол 0.001% S за отопление” /маркиран/ за отоплителен сезон  

2012/2013г за ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”. 
 

Ние: …………………………………………………………………………………… 

                                      /изписва се името на участника/ 

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

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

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

регистрирано по ф.д. № ........./... г. по описа на ................съд, пор.№ ..., том ..., стр...../ 

в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 

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

Разплащателна сметка:                                       

BIC:............................................; IBAN: ......................; банка:.............................................;                    

град/клон/офис:..............................,  

 

За изпълнение на цялата поръчката предлагаме обща цена в размер на 

............................................. лева.  

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

словом 

Предлаганата цена е без ДДС и включва всички възможни разходи за доставката 

до посочените в публичната покана бази на  ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”.  

Начин на образуване на предлаганата цена: 

1.................................................................................................... 

2.................................................................................................... 

3.................................................................................................... 

4.................................................................................................... 

5.................................................................................................... 

6.................................................................................................... 

Плащането е разсрочено в рамките на ........................................ дни от датата на 

всяка доставка /но не по-малко от 20 дни след получаване на резултатите от 

контролната проба/. 

Плащането ще се извършва по банков път в лева  по сметка 

.........................................................,  банков код ..........................................................., 

при банка .................................................................................................................. 

Настоящата оферта е със срок на валидност 180  дни.    



 

 
   Задължаваме се, ако нашето Предложение бъде прието, да започнем 

изпълнението на поръчката от датата на подписването от двете страни на Договора по 

съгласно приложения към Публичната покана образец . 

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от 

Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 

възражения. 

 

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане 

от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

 

Дата…………………..   Подпис и печат………………………. 

 

                                        

Упълномощен да подпише предложението от името на …………………… /изписва 

се името на участника/ ………………………………… /изписва се името на 

упълномощеното лице и длъжността/ 



 

 
 

Приложение 6 

 

Д О Г О В О Р 

за възлагане на обществена поръчка 

 

 Днес, ………………2012г,  в гр. Пловдив, между: 

 

1 ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" Пловдив, ул. "Цар Асен" № 24, Булстат 

000455457 , представляван от РЕКТОРА доц.д-р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ и гл. 

Счетоводител ЛИЛЯНА ПЕТКОВА, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 

и  

 

2…………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… от друга страна, наричан  за краткост 

ДОСТАВЧИК,  

Се сключи настоящият договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

Доставка на  40 000 литра "Газьол 0.001% S за отопление” /маркиран/ за 

отоплителен сезон  2012/2013г за ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ”. 
 

                            

             I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да му 

достави съгласно заявки 40 000 литра "Газьол 0.001% S за отопление” /маркиран/. 

 /2/ Срокът на доставка е ……………… дни от получаване на заявка от 

възложителя. 

 /3/ Конкретните дати на доставка се уточняват със заявки на възложителя.  

           

Чл.2 Място на изпълнение- ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр.Пловдив,  ул. 

”Тодор Самодумов” №2– Биологически факултет и бул. “Константин Величков”№92- 

спортен комплекс „Академик“ 

Чл.3. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя описаните в чл.1 горива с 

качество, което отговаря на стандарта на производителя, придружени със сертификат за 

произход и качество от нефтопреработвателно предприятие и декларация за 

съответствие. В случай, че в нормативен акт са предвидени или бъдат предвидени 

други документи, необходими за извършване на доставката, изпълнителят се задължава 

да представи същите.  

 

 II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл.3. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава: 

1. Да доставя описаните горива в срокове и количества упоменати в чл.1. 

Доставката ще се счита за изпълнена след разтоварване на горивото в съдовете на ПУ. 



 

 
2. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно съответните сертификати и 

платежни документи. 

3. Да приема и урежда по уговорения ред предявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

рекламации за количество и качество. 

4. Да спазва всички условия на противопожарна защита и опазване на околната 

среда. Получени при транспортиране разливи на горива са за сметка на 

ДОСТАВЧИКЪТ и се отстраняват от него.  

5. Да подсигури достъп на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във всеки момент 

при извършване на товаренето и разтоварването на горивото, както и при 

транспортирането му. 

6. Да организира и извърши транспорта на горивото до складовато стопанство на 

ПУ и разтоварването му за своя сметка. 

  

Чл.4. ДОСТАВЧИКЪТ има право: 

1.  Да получи своевременно информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили 

промени в графика или условията на доставка. 

2. Да получи плащане в срок. 

 

 Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да подсигури упълномощено лице, което да участвува в приемането на 

доставките. 

2. Да заплати цената на горивото в договорените срокове. 

 

 Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 1. Своевременно да бъде информиран за изпълнение на доставките по настоящия 

договор;   

2. Да извършва лабораторни анализи и замервания за количество и качество на 

всяка доставена партида в специализирана лаборатория, чрез вземане на средна проба 

от доставеното гориво в присъствие на представители на двета страни. Заключението 

на избраната лаборатория за качество се приема за меродавно и е задължително за 

двете страни. 

  

 III.  ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.7./1/. Доставката се извършва по цени съгласно офертата както следва:  

- за  "Газьол 0.001% S за отопление” /маркиран/  ...............лв/1000л без ДДС. 

 /2/ Цената е определена франко складово стопанство на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е 

валидна за цялото договорено количество. 

Чл.8./1/. Договорената цена по чл.7 не подлежи на предоговаряне, освен при 

промяна на фиксираната цена на производителя, в който случай ДОСТАВЧИКЪТ се 

задължава да спази пропорционално предложените в офертата отстъпки. 

/2/ Всяка доставена партида се заплаща по цената, която е била валидна към 

датата на изпращане на заявката от Възложителя. 

Чл.9. Заплащането на цената се извършва чрез банков превод с платежно 

нареждане по сметка на ДОСТАВЧИКА. Доставеното количество се заплаща до      

…………. дни  от доставката, но не по-рано от 20 дни след получаване на резултатите 

от контролната проба по чл.6 т.2. 

 

 

 

 



 

 
 IV. РЕКЛАМАЦИИ И САНКЦИИ 

 

Чл.10. Рекламациите за качество се правят чрез рекламационно писмо в срок от 

10 дни от получаване на резултатите от контролната проба по чл.6 т.2. 

Чл.11. Рекламациите за количество се правят чрез протокол, съставен в 

присъствие на представител на ДОСТАВЧИКА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Отказът да се 

подпише протокола се счита за приемане на рекламацията. 

Чл.12. При разлики в количеството се заплаща реално доставено количество.  

Чл.13. При доставка на гориво с показатели отклоняващи се от нормите на 

производителя, но годно за ползуване според  преценката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

последният  има право на отбив от цената в размер на 25%,, както и заплащане на 

реално годното количество.   

 Чл.14. При доставка на напълно негодна партида, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава 

да замени доставената партида изцяло за своя сметка, като поеме и всички свързани с 

това разноски, както и причинените вреди, като независимо от това заплати неустойка в 

размер на 25% от стойността на доставеното некачествено гориво.  Дължимата 

неустойка се удържа от дадената гаранция за добро изпълнение, а изпълнителят се 

задължава да я допълни по размер в седмодневен срок. 

 /2/ Независимо от горното ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора. 

 Чл.15. При забавяне в плащането с повече от 15 дни след излизане на 

контролната проба, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законната лихва до пълното издължаване 

на сумата. 

 Чл.16 При едностранно прекратяване на договора от страна на ДОСТАВЧИКА 

или по негова вина, същия дължи неустойка в размер на 25% от стойността на 

неизпълнените доставки. Дължимата неустойка се удържа от дадената гаранция за 

добро изпълнение. 

   

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

         Чл.17 Настоящият договор може да бъде прекратен : 

               1. По взаимно съгласие. 

               2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора с 3-дневно писмено предизвестие от изправната  до неизправната страна. 

               3. С писмено уведомяване  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забавяне на доставките  с 

повече от 10 календарни дни . 

               4.  Когато  са настъпили съществени промени във  финансирането  на 

обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

които той     не е могъл да предвиди     и  предотврати или да  предизвика , с писмено 

уведомление , веднага след настъпване на обстоятелствата . 

         Чл.18   При прекратяване на договора по  чл. 17, т. 4  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ    не 

дължи неустойки , лихви и пропуснати  ползи на  ДОСТАВЧИКА. 

(2)  В случая по ал. 1  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   дължи на  ДОСТАВЧИКА  

извършените  и неразплатени доставки.  

 

 VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 19.  В случай, че бъде преустановено производството на горивата предмет на 

поръчката или бъде променено тяхното наименование и/или параметри, възложителят 

има право да изисква доставка на сходни горива, а  изпълнителят се задължава да 

доставя същите, като спази пропорционално предложените в офертата отстъпки от 

цената. 



 

 
Чл.20.  Изменения по този договор  могат  да се  правят писмено   по  взаимно  

съгласие  на страните. 

Чл.21.  Споровете  по тълкуването  и изпълнението на този  договор се решават  

доброволно  между страните ,   а при   непостигане  на съгласие  по съдебен ред. 

Чл.22.  За неуредените в този договор въпроси  се прилага  Закона за    

задълженията   и договорите      и други  действащи  нормативни  документи. 

Чл.23.  Настоящия договор  се състави  в 3  еднообразни  екземпляра -два  за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  един  за ДОСТАВЧИКА.  

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

1).............................................                    .....…....……………… 

/доц. д-р Запрян Козлуджов- ректор/ 

 

 

2) ...................................................... 

/Лиляна Генчева Петкова – гл.сч./ 
 


