Приложение № 3

ДОГОВОР
№ _________/______ 2019 г.
Днес, _____________ г., в гр. София, между:
1. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (МОСВ), с адрес: гр.
София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, с ЕИК по Булстат: 000697371,
представлявано от Адриана Василева – Главен секретар, в качеството й на Възложител
съгласно Заповед № РД-46/21.01.2019 г. на Министъра на околната среда и водите и
Красимира Илиева – началник отдел „Счетоводство“, дирекция „Финансово управление“,
наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и
_____________________
със
седалище
и
адрес
на
управление:
_______________________,
ЕИК _________________, представлявано от _______________________, наричан подолу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна
и на основание проведена процедура по чл. 82 ал. 3 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), във връзка с чл. 2 от сключено рамково споразумение № СПОР - 21/27.11.2018 г. за
възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни
материали за автомобили и автокозметика“ наричано по-нататък „рамковото
споразумение” и Решение № ____________ от ___________ г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛ за
определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор.Страните се споразумяха за
следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва
доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика, наричани за краткост
“АРТИКУЛИ” за моторните превозни средства, собственост на Министерство на околната
среда и водите, съгласно:
 Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процедурата по чл. 82, ал. 3 от
ЗОП, неразделна част от настоящия договор – Приложение № 1;
 Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП,
неразделна част от настоящия договор – Приложение № 2.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да закупи в пълния обем посочените количества в
Техническата спецификация - Приложение № 1.
(4) Конкретните количества се определят в зависимост от конкретните нужди на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в рамките на бюджетните му средства.
Чл. 2. Местата на изпълнение на доставките на автокозметиката и смазочните
материали по рамковото споразумение по обособена позиция 2 ще се извършват до
складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и второстепенните разпоредители с бюджет от системата
му периодично, а при необходимост и в търговските обекти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. Максималната стойност на договора е 50 000 (словом петдесет хиляди) лева без
включен ДДС или до изчерпване на бюджетния ресурс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 4. (1) За всички извършени доставки за изтеклия календарен месец
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална данъчна фактура до 3-то число
на месеца, следващ отчетния. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС и
стойността по чл. 14, ал. 8 в приложимите случаи.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактури за доставените артукули, по отделно за всяка
структура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и второстепенните разпоредители с бюджет от системата
му заплащат стойността на издадената фактура в лева до 30 (тридесет) календарни дни от
датата на получаване на фактурата, като превежда дължимата сума по следната банкова
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:
IBAN:
BIC:
(2) Фактурата трябва да бъде придружена с опис на закупените артикули автокозметика
и смазочни материали, който да съдържа следните данни, когато е приложимо:
1)
количество и вид на продукта за смазочни материали и автокозметика;
2)
стойност на договорения процент отстъпка за смазочни материали и
автокозметика;
3)
стойност на закупените продукти смазочни материали и автокозметика,
коригирана с договорения процент отстъпка.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и второстепенните разпоредители с бюджет от системата му
получават безплатно текуща информация за всички извършени доставка, както и електронен
вариант на фактурата на посочен от него електронен адрес. Файлът трябва да съдържа
следната информация:
1)
номер и дата на фактурата на закупените артикули;
2)
търговско наименование на обекта;
3)
номер и адрес на търговския обект;
4)
наименование на артикулите;
5)
код на артикулите;
6)
дата и номер на фискалния бон;
7)
количество;
8)
сума;
9)
ДДС;
10)
обща сума.

III. СРОК НА ДОСТАВКА
Чл. 7. Договорът е със срок от 12 месеца.
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Чл. 8. (1) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право:
1. да получава продуктите, предмет на този договор, в срока и при условията,
договорени между страните с настоящия договор;
2. да осъществява контрол относно качеството, количествата и др. 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) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ е длъжен:
1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на закупените количества
автокозметика и смазочни материали, на база на приключени и правилно оформени и
подписани описи на закупените артикули при договорените условия и срокове;
2. да представи списък на складовете по чл. 2, в срок от 5 (пет) работни дни след
подписване на договора.
V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи договорената цена съгласно реда и условията на този договор.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ автокозметиката и смазочните материали, които
предлага в своите търговски обекти на територията на страната и в съответствие с условията
на договора;
2. да доставя артикулите по обособена позиция 2 в срок от 2 (два) работни дни до
складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и второстепенните разпоредители с бюджет от системата
му;
3. да осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и второстепенните разпоредители с бюджет от
системата му информация за закупени артикули автокозметика и смазочни материали в
електронен вид, по зададени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ критерии.
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за
изпълнение на задълженията по него, възлизаща на 5 % (словом: пет процента) от
максималната стойност на договора без включен ДДС, равняваща се на ___________ лв.,
(словом: __________ лева ). Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция, на застраховка, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или като
парична сума, преведена по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: БНБ-ЦУ пл. „Княз Батенберг” № 1
IBAN: BG70 BNBG 9661 3300 1387 01
BIC: BNBGBGSD
(3) Банковата гаранция трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се
усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение, и следва да
съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при
първо писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдържащо изявление за договорно основание
за усвояване на гаранцията за изпълнение.
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Чл. 12. (1) В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да усвои гаранцията до максималния й размер.
(2) Ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е
внесен за решаване от компетентен съд, гаранцията за изпълнение се задържа от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до окончателното произнасяне на съда.
Чл. 13. При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се
освобождава в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на
срока на договора.
VII. НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА
Чл. 14. (1) При откриване на нередности или отклонения в качеството на
предоставената автокозметика и смазочни материали в 3 (три) дневен срок от датата на
констатацията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
(2) При констатиране на извършена продажба на автокозметика и смазочни материали с
качество и технически характеристики, несъответстващи на действащите в България
изисквания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен непосредствено да предостави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същото количество автокозметика и смазочни материали, като
некачественото, без последният да го заплаща.
(3) Разходите по отстраняване на всички преки и непосредствени вреди на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възникнали в резултат на неизпълнение на клаузите на настоящия
договор, включително и предлагане на нискокачествена автокозметика и смазочни
материали от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) При частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение на отделни
задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 25 % (двадесет и пет процента) от общата цена на
съответната доставка за отделен индивидуален ползвател с включен ДДС в зависимост от
степента на неизпълнението.
(5) При формиране на съответното плащане по чл. 5, ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удържа
цената на неизвършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности и съответната неустойка за
частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка за забава или за неточното, некачественото
и/или непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това неизпълнение е пряко
следствие от неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
не е могъл по какъвто и да е начин, предвиден в договора или разрешен от закона, да
изпълни своите задължения.
(7) Ако вредите, претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са в по-голям размер от неустойката,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да търси по съдебен ред обезщетение за разликата, в
съответствие с общите правила на гражданското законодателство.
(8) Във всички случаи на констатирани неустойки по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,
съставя протокол, в който се посочва вида и размера на неизпълнението и стойността на
съответната неустойка.
Чл. 15. При забава на плащане в срока по чл. 5, ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0,02 % (словом: нула цяло нула два процента) за всеки ден забава,
начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, но не повече от
1 % (словом: един процент) от стойността на забавеното плащане.
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VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 16. По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или на
непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. (1) Този договор се прекратява:
1. с изпълнение на задълженията по договора
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 10 (десет)
дни от настъпване на невъзможността, като представи доказателства;
3. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. при условията по чл.5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато Изпълнителят бъде обявен в несъстоятелност или е в производство по
несъстоятелност или ликвидация – по искане на Възложителя.
(3) Възложителят има право да прекрати договора едностранно без предизвестие,
когато:
1. e налице неизпълнение или забавено изпълнение на възложена дейност по договора
или задължение на Изпълнителя;
2. изпълнението не отговаря на Техническата спецификация за изпълнение на
поръчката и/или на техническото предложение на Изпълнителя;
3. Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или
използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
4. Изпълнителят смени ключов експерт по Приложение № 2 на договора без да уведоми
Възложителя или след като го е уведомил, но промяната не е одобрена.
(4) Договорът може да бъде прекратен и когато са настъпили съществени промени във
финансирането 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. В тези случаи Възложителят не дължи неустойка.
Чл. 18. (1) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по договора, при условията на чл. 87 и сл. от
Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от
изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне
на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с
оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение от страна
на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. когато Изпълнителят не е започнал изпълнението на Услугата за повече от 7 (седем)
дни след влизането в сила на договора;

страница 5 от 7

Приложение № 3

2. Изпълнителят е прекратил изпълнението на Услугата за повече от 20 (двадесет) дни
след влизането в сила на договора;
3. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от изискванията на Техническата
спецификация и Техническото си предложение.
(3) Възложителят може да развали договора само с писмено уведомление до
Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава от страна
на Изпълнителя, то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
Чл. 19. Възложителят прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди,
освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай,
размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от
страните, а при непостигане на съгласие – спорът се отнася за решаване от компетентния
български съд.
Чл. 20. (1) Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – страна по договора без правоприемство:
1. Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършените към
момента на прекратяване Услуги и размера на евентуално дължимите плащания;
2. Изпълнителят се задължава да преустанови предоставянето на Услугата, с
изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от
Възложителя.
3. Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя всички
документи/материали, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на
прекратяването; и
4. да върне на Възложителя всички документи и материали, които са собственост на
Възложителя и са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на Договора.
(2) При предсрочно прекратяване на договора, Възложителят е длъжен да заплати на
Изпълнителя реално изпълнените и приети по установения ред дейности/етапи.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 21. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в
писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато съобщението е изпратено по
факс и/или електронна поща.
Чл. 22. За изпълнението на този договор страните определят лица за контакти, както
следва:
за Възложителя:
име:
длъжност:
телефон:
факс:
e-mail:
адрес: София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22
за Изпълнителя:
име:
_______________________

страница 6 от 7

Приложение № 3

длъжност:
телефон:
факс:
e-mail:
адрес:

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Чл. 23. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл. 24. По смисъла на настоящия договор:
1. частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение на отделни
задължения по договора е налице, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществи в пълен обем,
количество и качество доставката по чл. 1 или задължение, а е изпълнил само част от
дължимото.
2. системно неизпълнение на задължение/я на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е налице, когато
същото/ите не са изпълнени повече от 3 (три) пъти;
Чл. 25. Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат като неразделна част от
настоящия договор следното:
1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ако е приложимо - разяснения
по документацията за участие по процедурата за сключване договор въз основа на рамковото
споразумение - Приложение № 1;
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП,
неразделна част от настоящия договор – Приложение № 2;
3. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата по чл. 82, ал. 3 от
ЗОП, неразделна част от настоящия договор – Приложение № 3;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

__________________________

___________________________

АДРИАНА ВАСИЛЕВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Възложител, съгласно Заповед № РД-46/21.01.2019 г.
на Министъра на околната среда и водите
_________________________
КРАСИМИРА ИЛИЕВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“
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