
 
                                                                                           Приложение № 4 

 
ПРОЕКТО - ДОГОВОР 

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

 
Днес, ……………….., в гр. София, между: 
 
1.МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, с адрес: София 1431, бул.” Акад. Ив. 
Евст. Гешов” № 15 с ЕИК 831385737 и ДДС идeнт. № BG 831385737, представляван от 
Акад.проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн – Ректор,  наричан по-долу за краткост 
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и 
 
2.………………………………, със седалище и адрес на управление  
……………………………………………………, ЕИК ………………………, представлявано 
от ………………………………………., Управител от друга страна, наричана за краткост  по 
– долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ” 
 
се сключи настоящият договор за следното: 
 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва Доставка на 
течни горива- бензин и дизелово гориво с карти за безналично разплащане за нуждите на 
Ректората и звената на Медицински университет-София,  съгласно Оферта с вх. № 
..................... – Техническо предложение на Изпълнителя - Приложение № 2 и Ценово 
предложение на Изпълнителя - Приложение № 3  
1.1.Настоящият договор се сключва на основание утвърден от Възложителя протокол от 
………………..г. от работата на Комисия, назначена със заповед  № ………………………. г  
на Ректора на Медицински университет-София. 
  

ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА 
 

2. 1. Максималната обща стойност на договора без ДДС е 66 000,00 лв. (шестдесет 
и шест хиляди лева) лева, а с ДДС е 79 200,00 лв.  ( седемдесет и девет хиляди и двеста) 
лева  и включва всички разходи за извършване на доставката по чл. 1, съгласно офертата. 
 2.2. Цените на горивата се формира, като върху публичните цени на горивата, 
обявени от Изпълнителя и валидни към момента на зареждането, се прави 
…………………лв. без ДДС или ……..лв. с ДДС търговска отстъпка от стойността на всяка 
транзакция, съгласно оферираната търговска отстъпка от Изпълнителя в ценовата му 
оферта. Публичните цени на горивата към момента на зареждане, получените количества 
по видове и отстъпката се отразяват във фактурата. Търговската отстъпка за един литър 
гориво е фиксирана за срока на действие на договора и е валидна за всички видове гориво            
( бензин с октаново число 95, бензин с октаново число 100 и дизелово гориво) и всички 
търговски обекти на участника, съгласно предложеното в ценовата оферта на изпълнителя, 
неразделна част от договора. 
 2.3. Изпълнителят предоставя кредитен лимит на Възложителя в размер 
на………….лв. без ДДС или……………лв. с ДДС. 
 2.4.  Възложителят дължи месечна такса за обслужване за всяка активна карта в 
размер на……….лв.без ДДС или……………..лв.с ДДС 
 2.5. Текущата актуализация на цените на горивата се извършва от Изпълнителя в 
съответствие с пазарните условия и/или при промяна на цените на основния производител 
на горивата на територията на страната. 
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  2.6. Възложителят не допуска промяна на цената поради промяна на начисляваните 
от кандидата данъци, такси, акцизи, мита, печалба, транспортни разходи до 
местоизпълнението, както и условия на кандидата за предоставяне на парични обезпечения 
(депозит) или други предварителни плащания от страна на възложителя 

2.7. Продавачът е длъжен при отделните продажби (транзакции) да издава на 
купувача касова бележка (фискален бон), съдържаща единичната, общата стойност и вида 
на горивото; номера на картата за безналично плащане; дата и час на зареждане и номера на 
търговския обект. 
 

УСЛОВИЯ, НАЧИН И СРОК  НА ПЛАЩАНЕ 
 

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков 
превод от страна на звеното краен получател при МУ-София по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, указана в чл. 12.4. 

3.2. Изпълнителят издава фактура за съответния календарен месец поотделно за 
всяко звено краен получател на последното число на съответния месец. Стойността на 
натрупаната отстъпка за месеца се отразява във фактурата. Всяка фактура следва да е 
придружена с опис, който да съдържа следните данни за заредените горива: 

• Наименование на звеното 
• Номер на електронната карта 
• Регистрационен номер на МПС 
• Дата и час на зареждане 
• Бензиностанция (номер и адрес) 
• Количество и вид на зареденото гориво 

 
3.3. Всяко звено- краен получател заплаща стойността на доставката в срок до 14 

/четиринадесет/ календарни дни след представяне на следните документи: 
- фактура-оригинал на името и с данните на съответното звено краен получател, съгласно 
изискванията на Закона за счетоводството и ЗДДС, придружена с опис, описан в чл.6.3 от 
настоящия договор. 

3.4. Възложителят не заплаща гаранционен депозит за обезпечаване на картовите 
лимити. 
 
 

СРОК НА ДОГОВОРА И СРОК НА  ДОСТАВКАТА 
 

4.1.Срокът на действие на договора е 24 /двадесет и четири/ месеца от сключването 
му  или до достигане на обща стойност на доставките не повече от 66 000,00 лв. без ДДС, 
което от двете обстоятелства настъпи първо.  
            
 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
5. Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на  Република България в 

търговските обекти на изпълнителя с 24 часов режим на работа- делнични, почивни и 
празнични дни, които предлагат едновременно всички необходими на Възложителя горива  
( дизелово гориво, бензин с октаново число 95 и бензин с октаново число 100 ) и са 
включени към система за безналично картово разплащане на пос терминал чрез електронни 
карти и регистриране на заредените горива- съгласно Образец №3 от офертата на 
изпълнителя.  

5.1. Възложителят зарежда горива за собствени моторни превозни средства 
съгласно Пълното описание на предмета на поръчката  - Приложение № 1  от 
документацията за участие.  
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
  6.1. Да издава картите за безналично плащане на пос терминал при следните 
срокове: 

• ……………. работни дни  от сключване на договора ( не-повече от 15 работни дни 
от сключване на договора) 

• ……………..работни дни от подаване на заявка от звеното краен получател на 
Възложителя за автомобили закупени след сключването на договора- (не-повече 
от 10 работни дни от подаване на заявка от звеното краен получател на 
Възложителя) 

 Картите да са индивидуални, осигуряващи зареждане на МПС по регистрационния му 
номер. След изтичане срока на договора, същите не следва да се връщат на продавача. 

6.2. Да извърши качествено и в срок: 
• доставка на течни горива- бензин с октаново число 95, бензин с октаново число 

100 и дизелово гориво, чрез система за зареждане при условията на безналично 
плащане на пос терминал. 

• Да осигурява горивата с качество и технически показатели, отговарящи на 
изискванията на Наредбата за изискванията за качество на течните горива, 
условията, реда и начина за техния контрол. 

• Да предостави на Възложителя заявения брой карти заедно с техния ПИН в 
запечатани пликове. 

• 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. 

• Да осигури на Възложителя непрекъснатост на зареждане на автомобилите при 
екстремални метерорологични условия и природни бедствия 

• Да зарежда приоритетно автомобилите на Възложителя при екстремални 
метериологични условия и природни бедствия.  

6.3. Да издава фактура за съответния календарен месец поотделно за всяко звено 
краен получател на последното число на съответния месец и да я изпрати на съответното 
звено-краен получател на Възложителя в срок до 3/ три/ работни дни. Всяка фактура следва 
да е придружена с опис, който да съдържа следните данни за заредените горива: 

• Наименование на звеното 
• Номер на електронната карта 
• Регистрационен номер на МПС 
• Дата и час на зареждане 
• Бензиностанция (номер и адрес) 
• Количество и вид на зареденото гориво 

Фактурите се издават с данните на звената крайни получатели, съгласно Приложение 1 от 
Документацията за участие. 

6.4. Продавачът е длъжен при отделните продажби (транзакции) да издава на 
купувача касова бележка (фискален бон), съдържаща единичната, общата стойност и вида 
на горивото; номера на картата за безналично плащане; дата и час на зареждане и номера на 
търговския обект. 

6.5. Да поиска при зареждане на автомобили на Възложителя водача да се 
легитимира и /или да покаже талона на автомобила. При непредставяне на горните 
документи служителите на Изпълнителя могат да откажат услугата.  

6.6. Да блокира издадените карти в следните случаи: 
• при прекратяване действието на договора, независимо от основанието за 

прекратяване 
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• При получаване писмено известие от Възложителя, че издадената карта е 
открадната и/или загубена и/или повредена. В този случай Възложителят може 
да поиска издаването на нова карта. 

• При трикратно въвеждане на грешен ПИН код.  В този случай Възложителят 
може да поиска от Изпълнителя деблокиране на картата и/или предоставяне на 
нов ПИН код. 

 
            6.7. Да спазва конфиденциалността на информацията, станала му известна при 
и/или по повод изпълнението на договора. 

6.8. Изпълнителят няма право да прехвърля на трета страна изпълнението на 
задълженията по този договор, както и да възлага изпълнението на договора на трета 
страна. 

6.9. Изпълнителят отговаря пред Възложителя, ако трети лица предявят правото си 
на собственост или други права по отношение на горивата, които могат да бъдат 
противопоставени на Възложителя, освен ако последният е знаел това. 

6.10. Изпълнителят е длъжен на върне на Възложителя платената цена заедно с 
лихвите, както и да заплати разноските по договора в случаите, когато се докаже, че 
доставените горива принадлежат изцяло или отчасти на трето лице, а Възложителят има 
право да развали договора. 
 

ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава: 
            7.1. Да зарежда служебните автомобили с горива, съответстващи по вид и качество 
на описаното в Приложение № 1– неразделна част от настоящия договор в търговските 
обекти на изпълнителя описани в Образец 3. 

7.2. Да пази в тайна своя ПИН  и да изисква оправомощените от него лица да 
съблюдават тайната на своя ПИН; 

7.3. 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 известие за загубата. Възложителят носи отговорност и дължи заплащане на 
всички тразнзакции, извършени с картата до момента на получаване на известието за 
загубата от Изпълнение. 
             7.4. Да заплати извършената доставка по настоящия договор в уговорените срокове.  

8. Права на Възложителят: 
8.1. Възложителя има право да извади автомобил от списъка в Приложение № 1 в 

случай на брак или др. обстоятелства, като уведоми писмено  за това изпълнителят. В този 
случай изпълнителят е длъжен да спре  /блокира/ издадената на съответния автомобил 
карта за безналично плащане. 

8.2. Възложителят има право да добави автомобили към Приложение №1, като 
изпрати в писмена форма данните за автомобила и звеното, чиито автомобилен парк се 
увеличава.  

8.3.Да осъществява контрол относно качеството, количествата и др. във всеки 
момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на Изпълнителя. 

 
РЕКЛАМАЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 
               9. При откриване на нередности в обслужването или отклонения в качеството на 
предоставените горива в 3 ( три) дневен срок от датата на констатацията, Възложителя 
писмено уведомява Изпълнителя за това и посочва дата, час и място за съставяне на 
констативен протокол. Неявяването на Изпълнителя не освобождава последния от 
отговорност. Констатациите, отразени в протокола, са основание за отправяне на претенция 
за заплащане на неустойка. 
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9.1. При констатиране на извършена продажба на горива с качество и технически 
характеристики, несъответстващи на действащите в България стандарти, Възложителя има 
право да извърши анализ на горивата в независима лаборатория. 

9.2. Разходите по отстраняване на всички преки и непосредствени вреди на 
Възложителя, възникнали в резултата на виновно неизпълнение на клаузите на настоящия 
договор от страна на Изпълнителя, са за сметка на Изпълнителя. 

9.3. При забава на плащане в срока по чл.3.3 Възложителят дължи неустойка в 
размер на 0,02 % за всеки ден забава, начислена върху стойността на закъснялото плащане 
за периода на забавата, но не повече от 1 % от стойността на забавеното плащане. 

9.4. При разваляне на договора поради неизпълнението му неизправната страна 
дължи на изправната неустойка в размер на 10% от общата максимална стойност на 
договора. 

9.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да внесе дължимата неустойка в срок от 3 работни 
дни от получане на писмо-покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банковата сметка на МУ - София  
- Ректорат: BIC BNBGBGSD в БНБ – София, IBAN: BG 43 BNBG 9661 3100 1021 01. 
 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 

10. Договорът се прекратява: 
10.1. с изпълнение на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
10.2. при неизпълнение на някое от задълженията по договора на страните; 
10.3.с настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа 
10.4. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено. 
10.5. с изтичане срока на договора или при достигане на максималната обща 

стойност на договора, което от двете обстоятелства настъпи първо. 
  

 
СПОРОВЕ 

 
11.  Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в 
писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора. В случай на непостигане на 
договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи 
се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 
българските материални и процесуални закони от компетентния български съд. 
 

СЪОБЩЕНИЯ 
 

12. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 
валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

12.1.  За дата на съобщението се смята : 
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
- датата на приемането – при изпращане по факс. 

12.2. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор 
се смятат: 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                      
Медицински университет-София -
Ректорат 
гр. София- п.к. 1431  
бул. „Акад.Иван Евст. Гешов” № 15 
Ет.10, стаи 20 и 24 
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12.3.  При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 
тридневен срок от промяната. 

12.4. БАНКОВА СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банкова сметка  - ……………………………………………….;  

Банков код -  ……………………………….. 

Обслужваща банка – .............................................................................. 

12.5. При промяна на банковата сметка Изпълнителя е длъжен да уведоми 

Възложителя същия ден. 

 
ДРУГИ УСЛОВИЯ 

13.  Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор.  

14. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

            15. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и 
приключва с изпълнението на всички задължения, произтичащи от него в определените за 
това срокове. По отношение на доставката и условия, начин и срок на плащане, договорът е 
със срок на действие, съгласно договореното. 
 15.1. Неразделна част от настоящия договор e:  

• Пълно описание на предмета на поръчката - Приложение №1 от документацията за 
участие;   

• Техническо предложение на изпълнителя -Приложение № 2 от оферта с вх. № 
.........................,  

• Ценово предложение на изпълнителя- Приложение № 3 от оферта с вх. № 
.........................;  

• Образец №3 от оферта с вх. № ......................... 
 15.2. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на 
български език -  един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
При подписване на договора се представиха следните документи 
1.Изискващите се документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП. 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                            ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
АКАД.ПРОФ. Д-Р В.МИТЕВ, ДМ, ДБН   
РЕКТОР         
_____________________________                        ______________________________ 
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