ДОГОВОР
Днес, ……………2014 г., между:
РЕГОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ / РЗИ , със седалище в гр. Пловдив, ул.
“Перущица” №1, ЕИК 176030673, представлявана от д-р Ваня Танева Танчева – Манчева – Директор и
Илина Семерджиева – в качеството и на главен счетоводител по системата за двойния подпис, наричано
за краткост “Възложител”,
от една страна, и от друга страна
“……………………………….”, със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………..,
ЕИК: ………………………………………., представлявано от ………………………………………………………………………………..
- …………………………………, наричано за краткост “Изпълнител”,
На основание чл. 101е от ЗОП и Решение № ………… от ..................год. на д-р Ваня Танева Танчева –
Манчева – Директор, с което “…………………………….” е избран за изпълнител на обществена поръчка с
предмет: “Доставка чрез покупка на гориво за МПС, собственост на РЗИ - Пловдив Бензин А 95 Н .
Зареждането на МПС с горива ще се извършва от бензиностанции на изпълнителя на територията
на страната. Зареждането ще става чрез карти за безналично плащане, като за издаването и
ползването възложителя не заплаща такса. Към датата на откриване на поръчката РЗИ - Пловдив
разполага с ............ броя МПС, като този брой може да бъде променян в случай на бракуване на МПС
или придобиване на нови през периода на действие на договора, сключен в резултат на провеждане
на тази процедура.”, се сключи настоящият договор:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Изпълнителят продава на Възложителя, бензин А95Н, наричани за краткост в Договора
“стоките” в своите бензиностанции на територията на България, а Възложителят заплаща цената на
стоките.
2. Възложителят закупува стоките в бензиностанциите на Изпълнителя при условията на
отложено плащане и чрез използване на карти за безналично плащане - …………………… .
ІІ. ДЕФИНИЦИИ
По смисъла на настоящия договор употребените думи и понятия имат следното значение:
Карта за безналично плащане – Карта, с която Възложителят /съответно негови служители –
Оправомощени лица/ може да извършва Транзакции в бензиностанциите на Изпълнителя, като
същата се издава на името на Възложителя и се предоставя на Оправомощени лица – негови
служители;
Оправомощено лице – физическо лице – водач на моторно превозно средство, в чието
държане Възложителят е предал Картата и уведомявайки го за нейния ПИН, го е овластил да
извършва Транзакции с тази Карта от името и за сметка на Възложителя и да подписва Фишовете
при ползване на Картата;
Транзакция – закупуване от Възложителя на стоки и услуги, предлагани на Оторизираните
търговски обекти, чрез регистрация и авторизиране на покупката с Карта;
Издател – ………………………………………………………………………….., който издава Картите за
безналично плащане;
ПИН – персонален идентификационен номер, комбинация от четири цифри, издаден за
всяка отделна Карта, чрез който се идентифицира Картоползвателя;
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IIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3. Изпълнителят се задължава:
3.1. Да продава на Възложителя стоките, които предлага в своите бензиностанции на
територията на страната, в съответствие с условията на настоящия договор;
3.2. Да предостави на Възложителя Заявление за придобиване на правото на ползване на
Карти за безналично плащане и да представлява Възложителя при издаването на Картите и при
осъществяването на взаимоотношенията с Издателя, за което се смята упълномощен с
подписването на настоящия договор от Възложителя;
3.3. Да предостави на Възложителя заявения брой Карти за безналично плащане, заедно с
техния ПИН и код за Интернет достъп в запечатани непрозрачни пликове, за което страните
подписват приемо-предавателен протокол;
3.4. Да приема извършване на Транзакции от Възложителя с Карти за безналично плащане
при условията на настоящия договор.
4. Изпълнителят блокира издадените Карти за безналично плащане в следните случаи:
4.1. При прекратяване действието на договора, независимо от основанието за
прекратяване;
4.2. При получаване на писмено известие от Възложителя, че издадена карта е открадната
и/или загубена и/или повредена;
4.3. При три пъти въвеждане на грешен ПИН код;
5. В случаите по чл.4.2., Възложителят може да иска издаването на нова карта.
5.1. В случаите по чл. 4.3, Възложителят може да поиска от Изпълнителя деблокиране на
картата и/или предоставяне на нов ПИН код;
6. Изпълнителят има право да получи цената на закупените стоки при условията на
настоящия договор.
7. Възложителят се задължава:
7.1. Да заплаща цената на закупените стоки на Изпълнителя, съгласно условията на
настоящия договор;
7.2. Да попълни, подпише и предаде на Изпълнителя Заявлението за придобиване на правото на
ползване на Карти за безналично плащане.

7.3. се задължава да пази в тайна своя ПИН и да изисква Оправомощените от него лица да
съблюдават тайната на ПИН.
7.4. В случай на загуба или кражба на карта да уведоми Изпълнителя по и-мейл, факс или
телефон и най-късно до следващия ден да представи на Изпълнителя писмено известие за загуба.
Възложителят носи отговорност и дължи заплащане на всички Транзакции, извършени с картата до
момента на получаване на известието за загуба.
7.5. Да отговаря за действията на Оправомощените от него лица. При ползването на карта
Флийт тези лица действат от името и за сметка на Възложителят, за което се смятат за
упълномощени с предаване на Картата и ПИН за нея.
8. Възложителят има право да закупува стоките при реда и условията, определени с този
договор.
IV. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
9. Закупуването на стоките се осъществява на база цените, валидни към момента на
зареждането в бензиностанциите на Изпълнителя, намалени с договорената отстъпка /надбавка, а
и именно ……………………………………………………….
9.1. Текуща актуализация на цените на горивата се извършва от Изпълнителя при промяна
на цените от основния производител на горива на територията на страната.

*Оферираната доставна цена без ДДС на гориво с включена търговска отстъпка може
да бъде променяна само в случаите на изменение на базовата цена без ДДС, като това
обстоятелство се удостоверява от Изпълнителя чрез официален документ за доказване на
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новата базова цена на основния производител /вносител/ или извадка от публично достъпен
бюлетин на основния производител /вносител/ за периодично изменение на цените, като
оферираната отстъпка остава константна за целия срок на договора и не могже да бъдат
променяна.
9.2. Изпълнителят предоставя на Възложителя търговска отстъпка/надбавка в размер
………………% от стойността на всяка транзакция, като оферираната отстъпка остава константна за

целия срок на договора и не могже да бъде променяна.
9.3. За всички извършени Транзакции Изпълнителят издава данъчна фактура, съдържаща
всички реквизити съгласно Закона за счетоводството и детайлна справка за извършените през
съответния период Транзакции, изготвена и представена едновременно с оригиналната фактура,
както следва: Издаването на фактура за изтеклия календарен месец се извършва до 3-то число на
месеца, следващ отчетения. Фактурите следва да са придружени с описи, които да съдържат
следните данни за заредените горива: номер на електронната карта; регистрационен номер на МПС;
дата и час на зареждане; бензиностанция; кол. и вид заредено гориво; стойност на договорения %
отстъпка/надбавка; стойност на зареденото гориво, коригирана с договорения % отстъпка/надбавка.
Заплащането е обезпечено от собствени средства на възложителя. Възложителят закупува горивата в
бензиностанциите на участника, определен за изпълнител, чрез използване на карти за безналично
плащане. Плащанията се извършват в лева, с платежно нареждане по банков път, по сметка,
посочена от изпълнителя. Възложителят заплаща стойността на доставените горива веднъж
месечно, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на фактура от
изпълнителя, придружена с правилно оформени записи на заредените количества. Възложителят
няма да обезпечава картовите лимити с гаранционен депозит
Период на фактуриране: един път месечно.
9.4. Възложителят заплаща стойността на издадените фактури до 30(тридесет ) дни от
датата на получаване, като превежда дължимата сума по банковата сметка на Изпълнителя №
IBAN:
…………………………………
BIC:
………………………………..
БАНКА:
………………………………..
9.5. При извършване на всяко плащане в изпълнение на настоящия Договор, Възложителят
се задължава да вписва своя индивидуален клиентски номер в съответното платежно нареждане.
Индивидуалният клиентски номер се получава заедно с получаване на картите и е вписан във всяка
данъчна фактура.
10. Възложителят може да получава безплатно текуща информация за всички извършени
Транзакции чрез Интернет-страницата на Издателя .
11. Общата стойност на договора не можа да надвиши сумата от 64 000 / шестдесет и
четири хиляди / лева без ДДС. В противен случай, договорът ще прекрати своето действие на това
основание.
V. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
12. Настоящият договор има действие за срок от 2 (две) години (24 двадесет и четири
месеца), считано от датата на подписването му или до достигане на стойностния праг от 64000лв.
без ДДС, при който е сключен договора.
13. В деня на прекратяване на този договор Възложителят се задължава да върне на
Изпълнителя всички получени Карти.
VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
14. Всички изменения и допълнения в настоящия договор се извършват в писмена форма –
тази точка да отпадне
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15. В случай, че някои от клаузите на този договор бъдат отменени или обявени за
невалидни, това не води до отменяне на задълженията на страните по този договор като цяло.
16. Всички съобщения по настоящия договор, направени от едната до другата страна, се
считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се считат за връчени и в случай, че има
промяна в седалището и адреса на управление на всяка една от страните, ако тя не е уведомила в
писмен вид другата страна за промяната.
17. Всички възникнали спорове при изпълнението на настоящия договор се решават по пътя
на взаимното споразумение, а когато това е невъзможно - съгласно действащото законодателство в
Република България от компетентния съд.
18. За изпълнение на поетите с настоящия Договор задължения, страните определят
следните свои представители за контакт:
За Възложителя:
Име: Светлана Димитрова
Тел: 0884 810 425
Факс: 032/ 643 438
Е-мейл: rzipd@plov.net

За Изпълнителя:
Име: …………………………………………..
Тел: …………………………
Факс: ………………………
Е-мейл: ……………………………………

Неразделна част от настоящия договор са:
Ценовото предложение и техническото предложение на Изпълнителя и всички приложения
към него, подадени при участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР РЗИ- ПЛОВДИВ:
д-р Ваня Танева Танчва – Манчева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………………
/………………………………………/

ДД АПФСО:
Илина Семерджиева
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