РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
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................ ......... ЛГТ1а-

ПОКАНА
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
основание чл. 82, ал. 4 от Закона на обществените поръчки, Ви кани да подадете оферта
при следните условия:
1.
Предмет на поръчката: „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за
безналично плащане за нунедите на Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията”
Публикувана под № 1694 в Системата за електронно възлагане на
обществени поръчки.
2. Видове горива и техните прогнозни количества (посочват се по преценка):

жШ'
1.
2.
3.

^ 7V Вид гориво
1щ
Бензин А95Н
Бензин А98Н
Дизел
'х.У

Прогнозно количество
15 000 литра
500 литра
14 000 литра

Посочените количества са максимални и възложителят не е задължен да ги закупи
изцяло.
3. Срок и място за изпълнение на поръчката:
3.1. Срок: 01.02.2020 г. -31.01.2021 г.;
3.2. Място за изпълнение на поръчката: Всички търговски обекти
(бензиностанции) на територията на Република България от списъка на
търговски обекти (бензиностанциите) на потенциалния изпълнител, неразделна

част от рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г. (Приложение № 4 към
PC).
4. Обща прогнозна стойност на поръчката: 67 000,00 (шестдесет и седем хиляди)
лева без ДДС.
5. Размер на гаранцията за изпълнение на договора: При подписване на договор
избраният участник следва да представи гаранция за изпълнение, представляваща 5 %
от стойността на договора без Д ДС.
Гаранцията се представя преди сключване на договора в една от следните форми
по избор на изпълнителя:
A) Парична сума, внесена по сметката на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията в БНБ - Централно управление, IBAN:
BG77 BNBG 9661 3300 1248 01, BIC BNBGBGSD - за суми в български лева;
Б) Безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал, със срок на валидност
30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора и срок на изпълнение до 5 (пет)
работни дни, считано от датата на първо поискване. Текстът на банковата гаранция
задължително се съгласува предварително с възложителя - Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС);
B) Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността
на изпълнителя в полза на възложителя, със застрахователна сума в размер на 5 % от
стойността на договора без ДДС, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след
изтичане срока на договора.
Текстът на застрахователната полица задължително се съгласува предварително с
възложителя (МТИТС).
Изисквания към застрахователната полица, представена като гаранция за
изпълнение на договор:
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е
в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя,
Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната
премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с
няколко екземпляра от нея със статут на оригинали. Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията е Бенефициент по застрахователната
полица.
2. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.
12 от Кодекса за застраховане.
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и
заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по
договора).
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен
размер.
5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да
изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано и
подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в
застрахователната полица.
6. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица,
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е
изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора, независимо от
евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е
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единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща
обезщетението.
7. Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и
лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на
Бенефициента към Изпълнителя.
8. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора е длъжен да
представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно
записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на
застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица
остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата следва
да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна полица, като
всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.
9. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
10. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и
Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в
други документи.
11. При регламентиране в полицата на условията ,за прекратяване на покритието
по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от
следните обстоятелства:
11.1. изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към
нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
11.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
12. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на
сключения с Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията договор и всички други необходими документи свързани с него, с
изключение, на тези, които съдържат класифицирана информация или друга
информация, която е защитена със закон.
В гаранцията изрично се посочва наименованието на участника, стойността на
гаранцията, срока на валидност, наименованието на поръчката, за която се представя
гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на
изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и
обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от
определения в настоящата покана.
Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава съгласно условията на
проекта на договора и без възложителят да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
6. Изисквания към офертата:
6.1. Указания при изготвянето на офертата
А)
Попълването и подаването на офертите, както и тяхното разглеждане, оценка
и класиране се извършва електронно чрез СЕВОП, намираща се на адрес:
https://sevop.minfm.bg/. секция “Дейности”: Мини-процедури (вътрешен конкурентен
избор), публикувана под № 1694. Подаването на оферта е възможно единствено в
указания от възложителя МТИТС срок, който е визуализиран в текущата фаза на
поръчката в нейния график.
Б) Изпълнителите по Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г. участват
със същия електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП),
който са подали при централизираната открита процедура и не подават нов такъв, освен
ако не е настъпила съществена промяна в обстоятелствата, посочени в еЕЕДОП при
откритата централизирана процедура.
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Участници, при които е настъпила съществена промяна в обстоятелствата,
посочени в еЕЕДОП при централизираната открита процедура, следва да приложат нов,
попълнен еЕЕДОП подписан с електронен подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП.
В)
Съгласно чл. 5, ал. 5 от Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г.
участниците следва да декларират отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от
ЗОП по отношение на възложителя МТИТС. Обстоятелствата следва да се декларират
от лицата по чл. 40 от ППЗОП.
Г) В случаите, когато въпрос в СЕВОП изисква прикачване на документ, същия
се представя в СЕВОП в една от следните форми (с изключение на еЕЕДОП в
приложимите случаи):
• Подписан, подпечатан и сканиран във формат „pdf ‘ или
• Подписан с електронен подпис и в съответствие с изискванията на Общите
условия за работа в СЕВОП, утвърдени от министъра на финансите във формат „doc“.
6.2. Офертата трябва да съдържа следните документи и информация
А) В раздел „Изисквания“, въпросник „1. Оферта на участника“, група въпроси
„1.1. Лично състояние на участника“ участникът следва да удостовери, че не е
настъпила съществена промяна в обстоятелствата, посочени в еЕЕДОП при откритата
централизирана обществена поръчка. Участниците следва да отговорят с „Да/Не“.
• Участник, за който не е настъпила съществена промяна в обстоятелствата,
посочени в еЕЕДОП представен при откритата централизирана обществена поръчка
отговаря с „ДА“ и прилага декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал.
1, т. 7 от ЗОП.
• Участник, за който е настъпила съществена промяна в обстоятелствата,
посочени в еЕЕДОП представен при откритата централизирана обществена поръчка
отговаря с „НЕ“ и прилага нов еЕЕДОП към възложителя, подписан от лицата по чл. 40
от ППЗОП с електронен подпис (вж. Методическо указание МУ-4 от 02.03.2018 г. на
АОП - линк: http://www.aop.bg/fclcedit2/user/File/bg/practika/MU4 2018.pdf).
Линк, на който е достъпен образец на еЕЕДОП:
https ://espd.eop.bg/espd-web/filter71ang-bg.
Б) В раздел „Образец на ценова оферта“, участникът следва да представи
отстъпка в процент от цената за литър гориво.
В образеца на ценовата оферта е заложена стойност за доставка на гориво в
размер на 100 (сто) лева, посредством която се извършва автоматичното класиране на
офертите, така че участникът предложил най-висока отстъпка да бъде класиран а първо
място.
7. Критерий за оценка: най-ниска цена.
Оценката се извършва по начина, описан в чл. 4 - чл. 5 от Рамковото
споразумение.
Когато в процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП Рамков изпълнител предложи
отстъпка, която е по-ниска от тази, договорена по рамковото споразумение или не
предложи отстъпка, или предложи нула, ще бъде отстранен от процедурата.
8. Преди подписването на договора:
• изпълнителят представя актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване;
• изпълнителят представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора
в посочения размер;
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•

се прилагат мерките за превенция на използването на финансовата система
за целите на изпирането на пари по реда на Закона за мерките срещу
мерките на пари (ЗМИП) и актовете по прилагането му.

7* Срок
v/jJUIv за
I представяне
Up1
9.
на офертите в отговор на поканата: до 23:59 ч. на
Q&.'.JA.:. 2019 г.
jc

10. Дата и час на отваряне на офертите: :

09. а . ,2019 г. в 14:00 ч .

Лице за контакти Йоанна Иванова - главен експерт в отдел „Обществени
поръчки“, дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността“, тел. 02/9409
694, е-майл: vivanova@mtitc.govemment.bg
Приложения към поканата:
1. Проект на договор - Приложение № 1;
2. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1,
т. 7 от ЗОП - Приложение № 2.

Дата

упълномощен със Заповед № РД-08-406/28.09.2018 г.

5

Приложение N2 1
Образец

ДОГОВОР
За възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за нуждите на
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“

Днес, .................................... г., в гр...................................., между:
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА, с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, БИК 000695388 и ЗДДС
номер BG000695388, представлявано от Иван Марков - главен секретар на Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, упълномощен със Заповед № РД08-406/28.09.2018 г. и Иван Иванов - директор на дирекция „Финанси“, наричано за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

със седалище и
адрес на управление:.....................................
ЕИК ....................... , представлявано от
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна

, наричан по-долу

и на основание проведена процедура по чл. 82 ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), във връзка с чл. 2 от сключено рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г. за
възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: “Доставка на автомобилно
гориво, чрез карти за безналично плащане за органите на изпълнителната власт и
техните администрации”, наричано по-нататък „рамковото споразумение” и Заповед №
........................... от .......................... г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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
зареждане с течни горива: автомобилни горива: включително бензин А95Н и бензин
А98Н/А100; дизелови горива; наричани за краткост “ГОРИВА”, чрез система за зареждане при
условията на безналично плащане с карти, на автомобилите, собственост на Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно:
• Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от рамковото споразумение Приложение № 1;
• Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП,
неразделна част от настоящия договор - Приложение № 2.
(2)
Прогнозните количества/видове гориво, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави
за срока на изпълнение на този договор са, както следва:
1 §: Ш в !
1.
2.
3.

Вид гориво
Бензин А95Н
Бензин А98Н
Дизел

Прогнозно количество
15 000 литра
500 литра
14 000 литра

Посочените количества са прогнозни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да ги закупи в
пълния им обем. Конкретните количества се определят в зависимост от конкретните нужди на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в рамките на бюджетните му средства.
Стр. 1 от 6

Приложение № 1
Образец
Чл. 2. Зареждането на моторните превозни средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ става в
бензиностанциите/търговските обекти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описани в списъка на
търговските обекти на територията на страната, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към
рамковото споразумение - Приложение № 3.
И. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Максималната стойност на договора е 67 000,00 (шестдесет и седем хиляди)
лева без ДДС, 80 400,00 (осемдесет хиляди и четиристотин) лева с ДДС или до изчерпване
на бюджетния ресурс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Договореният процент отстъпка от цената на
горивата е в размер н а ...........(словом).
(2) Цените на ГОРИВАТА се формират, като върху публичните им цени, обявени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и валидни към момента на зареждането/закупуването, прави се процент
търговска отстъпка от стойността на всяка транзакция, в размер на посочената в ценовото му
предложение - Приложение № 2 към настоящия договор. Публичните цени на ГОРИВАТА
към момента на зареждане, получените количества по видове и отстъпката се отразяват във
фактурата.
(3) Процентите търговски отстъпки са фиксирани за срока на действие на договора,
съгласно Приложение №2, неразделна част от договора.
Чл. 4. За издаването и обслужването на картите за гориво ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи
и не заплаща такси на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 5. За всички извършени транзакции за изтеклия календарен месец
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална данъчна фактура до З'то число на
месеца, следващ отчетния. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС.
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 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: [............................................ ]
BIC:
[............................................ ]
IBAN: [............................................ ]. (попълва се банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).
(2)
Фактурата трябва да бъде придружена с опис на заредените количества горива, който
да съдържа следните данни, когато е приложимо:
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;
6) единична цена, стойност на договорения процент отстъпка за горивото;
7) стойност на зареденото гориво, коригирана с договорения процент отстъпка;
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава безплатно текуща информация за всички извършени
транзакции, както и електронен вариант на фактурата на посочен от него електронен адрес.
Файлът трябва да съдържа следната информация:
1)номер на фактура на зареденото гориво;
2)дата на фактура за зареденото гориво;
3)номер на карта за зареждане;
4)регистрационен номер на МПС, заредило горивото;
5)номер на транзакция;
6)дата и час на фискалния бон;
7)номер на фискалния бон;
8)номер и адрес на търговския обект;
9)търговско наименование на обекта;
10) код/наименование на горивото;
11) наименование на горивото;
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12) единична цена, количество, стойност на договорения процент отстъпка за горивото;
13) сума;
14) ДДС;
15) обща стойност.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща гаранционен депозит за обезпечаване на
картовите лимити.
III. СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА И ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЯВКА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ
КАРТИ
Чл.9. (1) Договорът влиза в сила от 01.02.2020 г.
(2) Доставките по този договор ще се извършват в периода от 01.02.2020 г. до 31.01.2021
г.;
Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на собствените
си автомобили с регистрационните им номера, които ще се зареждат на бензиностанциите на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 4 към настоящия договор). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
при необходимост да променя списъка на автомобилите.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава електронни карти на автомобилите по
списъка - Приложение № 4, а в случай на придобиване на нови автомобили от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - и за новите автомобили.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена заявка за издаване на
необходимия брой електронни карти.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издадените електронни карти
по списък, с техния Персонален идентификационен код (ПИН) в запечатани пликове, за което
страните подписват приемо-предавателен протокол.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. IX. (1) 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. 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) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на заредените количества горива, на база
приключени и правилно оформени и подписани описи на заредените горива при договорените
условия и срокове;
2. да пази в тайна своя ПИН и да изисква оправомощените от него лица да съблюдават
тайната на ПИН;
3. в случай на загуба или кражба на карта да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по електронна
поща, факс или телефон и най-късно до следващия ден да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
писмено предизвестие за загубата.
4. 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.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да поиска при зареждане на автомобили на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ водача да се легитимира
и/или да покаже талона на автомобила.
2. да получи договорената цена съгласно реда и условията на този договор.
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Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горивата, които предлага в своите бензиностанции
/търговски обекти на територията на страната, посочени в списъка по чл. 2 - Приложение № 3
към настоящия договор, в съответствие с условията на договора;
2. да осигурява ГОРИВАТА 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 предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявения брой карти заедно с техния ПИН в
запечатани пликове;
4. да приема извършването на транзакции от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с карти при условията на
настоящия договор;
5. при технически проблем на терминала за електронно плащане да извърши
зареждането при представяне на валидна карта и няма право да пренасочва МПС на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към други бензиностанции;
6. да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ непрекъснатост на зареждане на автомобилите му;
7. да зарежда приоритетно автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
8. да осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за заредените горива в електронен
вид, по зададени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ критерии.
Чл. 14. В случай, че по технически или организационни причини бензиностанция на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да функционира за определен период от време или
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ закрие бензиностанция на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ населени
места, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините и срока,
в който не може да изпълнява предмета на договора и да предложи алтернативна
бензиностанция за доставка на горивата за този период.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на персонала, отговорен за
зареждането с горива и транзакциите на оторизираните бензиностанции.
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителни услуги на
бензиностанциите, ако предлага такива.
Чл. 17. 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.
У1.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за
изпълнение на задълженията по него, възлизаща на 5 % (пет процента) от максималната
стойност на договора без ДДС, равняваща се на ................... (............. ) лева. Разходите по
учредяването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, или под формата на банкова гаранция или застраховка.
(3) В случай, че гаранцията е под формата на парична сума, тя се внася по следната
банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: БНБ - Централно управление
BIC BNBGBGSD
IBAN: BG77 BNBG 9661 3300 1248 01
Чл. 19. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може да усвои гаранцията до максималния й размер.
Чл. 20. При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се
освобождава в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приключването
на договора.
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VII. НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА
Чл. 21. (1) При откриване на нередности в обслужването или отклонения в качеството на
предоставените горива в 3 (три) дневен срок от датата на констатацията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
(2) При констатиране на извършена продажба на горива с качество и технически
характеристики, несъответстващи на действащите в Република България изисквания,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същото количество гориво,
като некачественото, без последният да го заплаща.
VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 22. По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или на
непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 23. Настоящият договор може да бъде прекратен, както следва:
1. с изтичане срока на договора или с изчерпване на бюджетния ресурс по чл. 3, ал. 1;
2. при взаимно писмено съгласие;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 (пет) дни от
настъпване на невъзможността и след представяне на доказателства;
4. при прекратяване на дейността на юридическо лице - страна по Договора без
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е
установено;
5. при системно неизпълнение на задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора;
6. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 24. 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. 25. За изпълнението на този договор страните определят лица за контакти, както
следва:
за Възложителя:
за Изпълнителя:
___________________________
име:
_______________________
име:
длъжност:
_______________ :_______
длъжност:________________________
телефон:
_______________________
телефон:_________________________
факс: ___________________________
факс: ___________________________
e-mail: ___________________________
e-mail: ___________________________
адрес: _______________________ _
адрес: ___________________________
Чл. 26. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл. 27. Настоящият договор се състави и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра 3 (три) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат като неразделна част от
настоящия договор следното:
1. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от сключеното рамково
споразумение - Приложение № 1;
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП,
неразделна част от настоящия договор - Приложение № 2;
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3. Списък на търговските обекти (бензиностанциите) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
територията на страната/гр. София - Приложение № 3 от сключеното рамково споразумение;
4. Списък на автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с регистрационните им номера Приложение № 4.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИВАН МАРКОВ
Главен секретар на Министерство на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията

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

ИВАН ИВАНОВ
Директор на дирекция „ Финанси “
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
от потенциален изпълнител по Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г., във връзка с
участие във Вътрешен конкурентен избор с предмет: у,Доставка на автомобилно гориво, чрез
карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на транспорта
информационните технологии и съобщенията”

,

Долуподписаният /-ната/
представляващ___________________________в качеството си на
със седалище__________________ и адрес на управление:______
тел./факс:________________ , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с
ЕИК_________________ , ИН по ЗДДС № ______________ .

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ:

Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.

_г.

Декларатор:

Забележка: Декларацията се подписва от лицата по чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки

