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ДОГОВОР

Днес 01.02.2016 г. между:

"ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ВРАЦА“, с адрес: гр. Враца, бул. 
"Втори юни" № 68, ЕИК 106003602, представляван от д-р Галина Илиева Лещарска -  
Младенова - Директор, от една страна като ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
И
"ПЕТРОЛ" АД, със седалище и адрес на управление - гр. Ловеч, хотел Ловеч, ул. 

"Търговска" № 12, адрес за кореспонденция - гр. София, бул. "Черни връх" № 43, ЕИК 
831496285, представлявано от Милко Димитров и Георги Татарски - Изпълнителни 
директори-в качеството си на Изпълнител, от друга страна като ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание Чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение от 01.02.2016 г. на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на класирането по обособена позиция № № 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 
по обществена поръчка с предмет: “Доставка на горива за транспорт през 2016 г. -  2017 
г. за санитарните автомобили на ЦСМП Враца и филиалите му на територията на 
Област Враца, както следва: Враца, Козлодуй, Оряхово, Бяла Слатина, Криводол, 
Мездра и Роман”,

се сключи настоящия договор за доставка на горива за транспорт по обособени 
позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, както следва: Бензин - 95Н и Дизелово гориво:

1. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя горива, наричани по долу 
"Горива за транспорт", като следва: Бензин - 95Н и Дизелово гориво в количества 
посочени в Техническа спецификация и цени, съгласно прието предложение-оферта на 
Изпълнителя в откритата процедура за възлагане обществената поръчка за доставка на горива 
за транспорт за автомобилите на ЦСМП- Враца и посочената в нея отстъпка от цената в размер 
на 2% /два процента/, която остава постоянна за целия период на договора.

2. Общата прогнозна стойност на договора е 125000.00 лв. без ДДС и 150000.00 лв. с > 
ДДС. Срок на договора - една година, считано от датата на сключването му.

3. За място на изпълнение на доставката на гориво за транспорт се приемат 
бензиностанциите на Изпълнителя.

4. Доставката на горивата за транспорт се осъществява, чрез 24 часово 
обслужване на бензиностанциите на Изпълнителя със съответното количество гориво.

5. Заплащането на зареденото гориво се осъществява по банков път в срок от 90 дни 
след представяне на следните документи: фактура оригинал и 1бр. заверено копие, 
подробни разпечатки /извлечения за зареждането на всяко МГ1С по дни, часове, количество, 
вид на горивото и стойността на зареденото гориво/, които се представят в ЦСМП-Враца.

6. Приемането и предаването на горивата се осъществява от представители на 
Изпълнителя и Възложителя.

7. Качеството на горивата, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 
техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за 
качество и произход.

8. Възложителят може да прави рекламации пред Изпълнителя за явни недостатъци 
/количество и вид на горивата или техническата документация/, скрити недостатъци 
/качество на горивото - при доставяне на горива не от договорения вид, посочени в т.1 
на настоящия договори и при констатиране на дефекти при употреба на горивата/.

9. Рекламации за явни недостатъци се правят в деня на доставката, за което се 
съставя протокол подписан от представители на двете страни, а за скрити недостатъци се 
съставя констативен протокол и се уведомява незабавно Изпълнителя.

10. При неточно, некачествено и не в срок изпълнение от страна на Изпълнителя, 
Възложигеляможе да инкасира в своя полза неустойка в размер на по 0.5% /пет па сто/ 
от сумата на неи зпълнението за всеки ден в кой го това неизпълнение е продължило.

11. При неизпълнение ог страна на Изпълнителя, продължило повече от 1 /един/ ден, 
Възложителят може едностранно и без съдебна намеса да прекрати действието на
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за възлагане обществената поръчка за доставка на горива за транспорт за ЦСМП-Враца се 
задържа в полза на Възложителя.

11. Възложителят може да реши да претендира и по-големи вреди от неизпълнението 
по общия ред.

12. Изменения и допълнения в този договор се правят само с изрично писмено 
съгласие на страните.

13. Страните приемат добросъвестно да си съдействат за точното изпълнение на 
договора и взаимно да съхраняват общите интереси, както и поотделно интересите на 
контрагента.

14. За неуредените положения в тази договор се прилагат нормите на действащото 
гражданско законодателство.

15. Споровете между страните относно действието, тълкуването и изпълнението на 
договора ще се решават преимуществено чрез преговори, а когато това стане невъзможно, 
спорът се отнася за решаване от компетентния държавен съд.

16. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които 
са неразделна негова част:

- Документи по чл. 47, ал.10 от ЗОП;
- Банкова гаранция за изпълнение;
- Техническо предложение;
- Ценово предложение.

17. Настоящият договор се състави в два еднообразни екзеф

За Възложител: ц <vf /  ?
Д-р Галина Н л ̂  ̂  • ' ‘
Директор ЦСМ Пфраца - -< ,

V ,«r* . <
Гл. счетоводител:
Даниела Димитрова

"ПЕТРОЛ" АД

еор»и ( атарски 
Изп./Диро7тор "ПЕТР0Л" АД


