
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : СУ”Христо Ботев”, гр. Павел баня 
ОБЕКТ : СУ”Хрисго Ботев”, гр. 11авел баня, обл.Стара Загора 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ДМВ” ЕООД , град Мартен, обл.Русе

д о г о в о р  jнь/Ш/ ..93лА9.:..М.:&Х.,
Днес, в гр.Павел баня, след проведена процедура във връзка е чл.20,

ал.З, т.2 от ЗОГ1 за избор на фирма изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез събиране 
на оферти с обява се сключи настоящият договор между: __________

1. СУ”Христо Ботев”, гр. Павел баня, ул. Христо Ботев, №13, Булстат
I [редсгавлявано от Ганка Кьнева Г огова -  директор и Мариела Димитрова Ройлева -  главен 
счетоводител от една страна наричана по долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
и
2. „ДМВ” ЕООД със седалище и адрес на управление град Мартен, обл.Русе. местност „До
селото”, база„ДМВ”, пк 7058 с ЕИК федставлявана от Десислава Рачева Савова -
управител от друга страна, наричана по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия 
договор , като страните по договора се споразумяха за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 .Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извършва периодична 
доставка на дизелово минерално гориво 10 ppm е5 за отопление за изгаряне 
в стационарна горивна за нуждите па СУ“Хрисго Ботев“, община Павел баня. обл.Стара 
Загора за отоплителен сезон 2017/201 8 г. до 25 000 литра по конкретна заявка за количество .

Чл.2 .Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя възнаграждение, както 
следва -  ЦЕНА на 1000 л. гориво в деня на зареждането в отоплителната система на 
училището минус 5,22 % отстъпка, удостоверена от показанията в листата / търговска 
информация -  горива вътрешен пазар / на ЛУКОИЛ НЕФТОХИМ БУРГАС, като цената на 
1000 литра с ДДС включва всички разходи за изпълнение на поръчката, дължимите данъци, 
такси и транспортни разходи.

Чл. 3./ 1 / Възложителят ще изплаща на Изпълнителя възнаграждението периодично е 
платежно нареждане, по посочена от изпълнителя сметка , след получаване на потвърждение 
от Информационата система но РМС 593, с платежно нареждане по банков път в срок до 10 
работни дни от доставяне на конкретната заявка до крайния потребител и приемане на всяка 
периодична доставка, на база подписан от представители на двете страни протокол , в който е 
уточнено доставеното количество гориво. Общата прогнозна стойност по договора не 
надвишава 69 999 лв. без ДДС. Приемането на доставеният вид и количество дизелово 
минерално гориво за отопление се извършва с надлежен акт по образец , подписан от двете 
страни и след оглед на доставеното. Директорът на СУ”Хрисго Ботев “, гр. Павел баня 
определя със заповед лице. което да отговаря за:
a/ количеството и получаването на сертификата (декларацията за съответствие на качеството) 
на доставеното гориво/периодичната доставка;
б/ представянето в срок па периодичните заявки за доставка , съобразени с наличното в 
училището гориво;
в/ съответствието на количеството по доставката е конкретната заявка.
1 2  1.  Доставките до краен потребител СУ ”Христо Ботев“ се приемат от Директора или 
определено от него лице, които носят отговорност за доставеното количество и качество, 

_ което са приели.



Чл. 4. Срокът за периодичното поставяне— —конкретната заявка (на e-mail : 
trade@dmv.bg Тел тел./факс: I \ до 3-тия работен ден след
получаването на заявката от изпълнителя, в която трябва да се посочи точен ден и час на 
конкретната доставка.

II. Срок за изпълнение
Чл. 5. Настоящият договор се сключва за срок -отоплителен сезон 2017/2018 г. с начална 

дата -  . / f . Q . 2017 г. и крайна дата -  31.03.2018 г.

III. Гаранция на доставеното гориво
Чл. 6. Гаранцията на доставеното гориво се определя от вида и характеристиките му 

съобразно офертата -  декларация за съответствие на качеството и изпълнителят отговаря за това. 
За качеството на горивото се представя сертификат по образец за всяка конкретна доставка.

Чл. 7. Отстраняването па недостатъците, констатирани в хода на отоплителния сезон са за 
сметка на изпълнителя.

Чл. 7а. Възложителят е длъжен да прегледа състоянието на доставката и да направи своите 
възражения за явни несъответствия в тяхното количество, вид и годност в момента на приемане 
на доставката като за целта се вземат з ри проби, които се съхраняват до следваща доставка.

IV. Права и задължения на Възложителя
Чл. 8.Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва 

проверка относно качеството, количеството и цената и отчита това с протокол.

Чл. 9. Възложителят се задължава да изплати договорената сума за доставеното 
количество на Изпълнителя съгласно предвидените в чл.З от Договора срокове. При 
констатирано надвишаване на цените по Чл. 2 , Възложителят има право да заплати по 
договорената сума, или да прекрати договора.

Чл. 10. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя точно съобразяване на 
доставеното гориво в съответствие с изискванията на действащите стандарти и нормативи, като 
недостатъци се констатират в деня на периодичната доставка.

Чл. 11. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката и доставката надхвърли общата 
сума по договора, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част 
или цялото възнаграждение, докато изпълнителят не изпълни своите задължения по Договора.

Чл. 12. Възложителят е длъжен да направи до изпълнителя писмена заявка за съответната 
периодична доставка, като заявката може да се изпрати по един или няколко от приетите начини 
за кореспонденция в държавата.

V. Права и задължения на Изпълнителя

Чл. 13.Изпълнителят се задължава да осъществи изпълнението на предмета на договора 
според изискванията на Възложителя.

Чл. 14.Изпълнителят се задължава:

14.1 Да изпълни качествено и в срок договорените доставки, съгласно изискванията на 
Възложителя и предложеното в офертата при спазване на стандартите, действащите нормативни 
актове за правилна и безопасна работа в Р. България;

14.2 Да отстранява за своя сметка всички недостатъци на некачествен или 
несъответствуващ на предложението му газьол, неудовлетворяващи изискванията на 
Възложителя, както и нарушаващи посочените в нормативната уредба изисквания;

mailto:trade@dmv.bg


14.3 Да осигурява присъствие и достъп на Възложителя, чрез лицата по чл. 3.1. при 
приемането на периодичните доставки и при извършваните проверки по качеството, цените и 
количеството на доставката.

14.4 Да спазва нормите за безопасни условия на труд при доставка на газьола в 
подходящо за целта транспортно средство, снабдено с надлежни измерителни уреди и да 
предприеме необходимите мерки за това. Изпълнителят е длъжен преди и по време на доставката 
да извършва всички изисквани инструктажи на работниците си ангажирани с доставката. В 
случай на трудови злополуки последиците се възмездяват от Изпълнителя.

14.5. Да отговаря за качеството и количеството на доставките.

14.6 Веднага, от датата на уведомяването му от Възложителя да започне работа по 
отстраняване на дефектите и недостатъците по доставката.

14.7. Изпълнителят е длъжен да осигурява транспорта на доставката до мястото на 
изпълнение на договора.

VI. Неустойки
Чл.15. За всяко неизпълнение на задълженията си по настоящия договор. Изпълнителят 

(Възложителят) дължи неустойки в размер на 0,1% от стойността па договора.

VII. Прекратяване на договора
Чл. 16. Договорът може да се прекрати преди изтичането на сроковете по чл. 5 по взаимно 

съгласие на страните, изразено писмено.

Чл. 17. Възложителят има право да прекрати едностранно настоящият договор, в случай, 
че констатира доставка на дизелово минерално гориво 10 ppm е5 за отопление, не придружен от 
сертификат (декларация за съответствие на качеството), както и при констатирано 
несъответствие с цените по Чл. 2 , или при несъответствие с предварително договореното като 
заплати разходите по извършената да този момент работа без тези, за които е установено, че не 
отговорят на изискванията.

VIII. Други условия
Чл. 18. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Чл. 19. Всички спорове, възникващи във връзка с тълкуването и изпълнението на 
настоящия договор, приложенията към него и свързаните с него документи, ше бъдат уреждани 
от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на yllK.

Настоящият договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра.

ВЪЗЛОЖИХ

Директор: Г.1ГргЙв*д
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Гл.счетоводител
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