
Приложение № 1 

 

ОФЕРТА 

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8 “a” с 

предмет: 

 “ ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ - КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-

МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ 

ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА” 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

Настоящото предложение е подадено от 

………………………………………………………………………………………… 

/наименование на фирмата/  

седалище и адрес на регистрация ....................................................................... 

ЕИК................................................................. 

и подписано от 

. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  

в качеството му на 

.………………………………………………………………………………………… 

/длъжност/ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на глава 8 “а”  с предмет “ ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА 

ОТОПЛЕНИЕ - КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА 

СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 

МЕСЕЦА” при условията, обявени в документацията и приети от нас. 

 

Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от 

…………………………. дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. 

 

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на 

всички изисквания и задължения, поставени от ПОЛУЧАТЕЛЯ в провежданата 

процедура. 

Заявяваме, че с подаването на настоящата оферта приемаме всички условия от 

предложения към документацията проект на договор. В случай, че бъдем определени за 

изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на 

договор в посочения от ПОЛУЧАТЕЛЯ срок. 

 

 

 

 

Дата:…………………год.  име, подпис  и печат:……………… 



Приложение № 2 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Наименование на участника ………………………………………….................... 

2. Координати: 

     2.1. Адрес:………………………………...................…............………………….......... 

2.2. Телефон № 

…………………………............................................................................. 

2.3. Факс: 

………………………………............................................................................... 

     2.4. Е-mail: 

………………………………............................................................................ 

           2.5. ЕИК 

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

3. Лице, официално представляващо участника в процедурата:  

       ..................................................................…………………………………………............ 

(трите имена и длъжност ) 

 

4. Лице за контакти.……….……………………………………………………............ 

(трите имена) 

…………………….……….…………………………………………….……….................. 

(длъжност) 

Телефон/факс/е-mail: 

………………….….……………………………...................……. 

5. Обслужваща банка………………………………………….............…………….…... 

(наименование на обслужващата банка)  

………………………………………………………………………………………………

…… 

(IBAN сметка, BIC код на банката) 

6. Титуляр на сметката:…..………………..........…….……………………………... 

 

 

 

 Дата.......................год.   Декларатор: ................................. 

 име и подпис 



Приложение № 3 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за  отсъствие  на  обстоятелствата  по  чл. 47 ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.2а от ЗОП 

 

Подписаният..............................................................................................................................., 

ЕГН ...............................  л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… 

от………………………, с адрес: ............................................................................................... 

 

В качеството си на ......................................................................................  

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно 

изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго) 

 

на........................................................................................ ЕИК .................................... 

(посочва се името на фирмата) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за/реабилитиран съм:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс 

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс 

в) участие в организирана  престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния  

кодекс 

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния  кодекс 

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния  кодекс 

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия  или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението: 

2а. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

доказано от ПОЛУЧАТЕЛЯ с влязло в сила съдебно решение; 

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя 

ПОЛУЧАТЕЛЯ незабавно при настъпването им. 

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя  документи от 

съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства . 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс.   

 

 

…………………….. г.                    ДЕКЛАРАТОР............................ 

гр. ……………………….                                                  / подпис, печат/ 

 

* Декларацията се представя от:  

 
1. при събирателно дружество- за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично 

дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване 

- за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец- за физическото лице - търговец; 

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за лицата, които представляват кандидата или 

участника; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 

Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 

7, т. 2 от ЗОП. 

 



Приложение № 4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за  отсъствие  на  обстоятелствата  по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3, т. 4 и т.5 

от ЗОП 

 

Подписаният..............................................................................................................................., 

ЕГН ...............................  л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… 

от………………………, с адрес: ............................................................................................... 

В качеството си на ......................................................................................  

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно 

изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго) 

на........................................................................................ ЕИК .................................... 

(посочва се името на фирмата) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Участникът, когото представлявам: 

а) не е обявен в несъстоятелност 

б) не е в производство по ликвидация  или в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове 

в) не е в открито производство по  несъстоятелност, както и не е сключило извън 

съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и, а 

в случай , че кандидатът или участникът е чуждестранно лице- не се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително  когато 

неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е 

преустановил дейността си. 

г) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 

162, ал. 2 т.1 от Данъчно-осигурителния  процесуален кодекс към държавата и към 

община, установени с  влязъл в сила акт на компетентен орган, за който не е допуснато  

разсрочване или отсрочване на задълженията, или задължения за данъци и вноски за 

социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен. 

д) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните 5 години. 

 е) не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки; 

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя 

ПОЛУЧАТЕЛЯ незабавно при настъпването им. 

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност  

по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

…………………….. г.                   ДЕКЛАРАТОР.................................. 

гр. ……………………….                                               / подпис, печат/ 

 

 

* Декларацията се представя от:  
1. при събирателно дружество- за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично 

дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване 

- за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец- за физическото лице - търговец; 



7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за лицата, които представляват кандидата или 

участника; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 

Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 

7, т. 2 от ЗОП. 

7. в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията 

на Република България. 

 

 

 



Приложение № 5 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за  отсъствие  на  обстоятелствата  по  чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

 

Подписаният..............................................................................................................................., 

ЕГН ...............................  л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… 

от………………………, с адрес: ............................................................................................... 

 

В качеството си на ......................................................................................  

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно 

изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго) 

 

на........................................................................................ ЕИК .................................... 

(посочва се името на фирмата) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1 не съм свързано лице с ПОЛУЧАТЕЛЯ или със служители на ръководна  длъжност в 

неговата организация; 

2.  не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси. 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 

уведомя ПОЛУЧАТЕЛЯ за всички промени в процеса на провеждане на обявената 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност  

по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

…………………….. г.                                ДЕКЛАРАТОР..................................... 

гр. ……………………….                                                  / подпис, печат/ 

  

 

 



Приложение № 6 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

        за приемане условията на  проекто-договора 

 

Подписаният................................................................................................................................

..........                                      (име, презиме, фамилия) 

ЕГН:  ................................................................, л.к. 

№....................................................................., 

издадена:.............................................................от......................................................................

гр......................................................................................на.........................................................

...........................адрес.................................................................., в качеството си на 

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

 

ОТНОСНО: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда 

на Глава 8 “а” от ЗОП, с предмет: “ ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ- 

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР 

ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”.  

 

      ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1.  Запознат съм и приемам всички условия на проекто-договора, неразделна част от 

настоящата документация; 

 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

 

 

Дата .......................год.     Декларатор: ................................ 
име и подпис  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по  чл. 51, ал. 1 от ЗОП 
 

Долуподписаният…………………………………………………………………………… 

Адрес:………………………………………………………………………...……...…………

………………………………………………….....................…….…....................................... 

лична карта №……………......................…………….., изд. от……………….…………..., 

на ……………………………….…... ЕГН …………….....................…….............…………., 

в качеството ми на.......................................... на 

..............................................................(посочете наименованието на кандидата), 

декларирам, че през последните три години ................... 

...................................................................... (посочете наименованието на участника) е: 

 

1.Сключил следните договори с предмет, аналогичен на предмета на настоящата 

поръчка : 

 

№  Дата на сключване и срок на 

действие на договора 

Стойност на 

договора 

Контрагент 

(наименование, адрес и 

телефон) 

 

1.    

2.    

….    

 

2. Представляваният от мен участник разполага със следните транспортни средства и  

следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката: 

 

№  Транспортни средства  Техническо оборудване 

 (описва се вида) 

1.   

2.   

....   

 

3. Справка-декларация за персонала на участника към датата на обявяване на 

процедурата и отговорни за изпълнение на поръчката  

 

№  Име, презиме, фамилия 

 

ЕГН Образование  Опит в извършване 

на дейноста по 

доставка на гориво 

1.     

2.      

3.     

.....     

 

Дата: ……..…… .                         Декларатор:……………………….. 

                   /подпис, печат/ 

 



Приложение № 8 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Настоящото предложение е подадено от 

………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участинка /  

и подписано от 

. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  

в качеството му на 

. ………………………………………………………………………………………… 

/длъжност/ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

      Желаем да участваме в обявената  от Вас процедура по реда на Глава 8 “а” от ЗОП с 

предмет: “ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ- КОМПРЕСИРАН 

ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД 

І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА”, като приемаме всички условия за 

участие в нея. Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно 

документацията за участие при следните условия : 

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

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

( прави се кратко описание на дейността на участника, техническо оборудване, 

човешки ресурс и възможностите за осигуряване качеството на предмета на 

поръчката и др. относими ) 

 

Ще изпълняваме качествено и добросъвестно доставката на гориво за отопление 

– компресиран природен газ - метан , посочени в техническата спецификация, 

спазвайки нормативните изисквания за дейността.  

 

До подписването на официален договор, тази оферта, наред с  известието от 

Ваша страна за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между 

двете страни. 

 

 

 

 

Дата:………………год.    Подпис и печат:………………….. 



Приложение № 9 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Настоящото предложение е подадено от 

………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника /  

и подписано от 

. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  

в качеството му на 

. ………………………………………………………………………………………… 

/длъжност/ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Имаме удоволствието да Ви предложим нашето ценово предложение за 

изпълнение  предмета  на обявената обществена поръчка, както следва: 

 

1. Обща цена в размер на ...................................... лв. без ДДС или 

....................................................... с ДДС. 

2. Единичина цена за 1000 нормални метра кубични гориво без ДДС в 

размер на ...........................................................................лева, или 

...........................................с ДДС. 

3.. Ценовото ни предложение е формирано както 

следва:.............................................................................................................................. 

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

 

 

 

 

 
 

 

Дата ………….. г.    Име, подпис и печат:..................................... 



  

Приложение № 10 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

Подписаният................................................................................................................................

..........                                      (име, презиме, фамилия) 

ЕГН:  ................................................................, л.к. 

№....................................................................., 

издадена:.............................................................от......................................................................

гр......................................................................................на.........................................................

...........................адрес.................................................................., в качеството си на 

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

 

ОТНОСНО: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда 

на Глава 8 “а” от ЗОП, с предмет: “ ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ - 

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР 

ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА”.  

 Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 В подадената оферта от представлявания от мен участник 

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

 

(наименованието на участника)  

не се съдържа/се съдържа (невярното  се  зачертава) конфиденциална 

информация (техническа или търговска тайна), поради което изискваме от 

Възложителя да не я разкрива. 

 

 Конфиденциалната  информация (технически или търговски тайни)  в  нашата 

оферта  е 

 

 следната: 

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

 

............................ ….....................................................................................................  

 

(посочва се изчерпателно от участника). 

 

 Горепосочената информация е обявена предварително във вътрешен акт, че 

представлява търговска тайна и са предприети мерки за опазването й като достъпа до 

нея е ограничен. 

 

 

 

Дата .......................год.     Декларатор: ................................ 
име и подпис  

 



Приложение № 11 

       Проект! 

 

ДОГОВОР 

ЗА  ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ- КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН 

ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД 

С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА”, С.ИСКРЕЦ 

сключен по реда на чл. 101 е  на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки   

 
Днес  …………………………./две хиляди и петнадесета/г. в с. Искрец,  

Софийска област, на основание чл.101 е , ал.1 от ЗОП се сключи настоящият договор 

между: при условията на чл.101 е на Глава осма „а”  от Закона за  обществени поръчки , 

между: 

Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за долекуване, 

продължително лечение и рехабилитация “ Цар Фердинанд І “ ЕООД п.к. 2290 

с.Искрец обл. Софийска тел. 07163- 2571,Факс 07163-2572, e-mail:tzarferdinand@abv.bg, 

интернет-страница: www.sanatorium-iskrec.com, ЕИК  000770111,  представлявана от 

Людмила Тодорова  - Управител, наричана за краткост „ПОЛУЧАТЕЛ” , от една 

страна  

и  
2. …………………….................……………………………… със седалище и адрес на  

управление……………………………………………………………ЕИК представлявано 

от……………….……………………………………………………….….…., определен за 

изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществената поръчка по реда на 

Глава 8 “а”, наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК", от друга страна, като 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 1. (1) ПОЛУЧАТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да извършва доставка 
на гориво за отопление – компресиран природен газ - метан, наричан надолу за 
краткост газ, съгласно предвидени приблизителни (прогнозни) количества, по 
направени заявки от ПОЛУЧАТЕЛЯ и съгласно ценовата оферта на ДОСТАВЧИКА, 
франко склада на ПОЛУЧАТЕЛЯ. 

(2) Количествата на газта са прогнозни и ПОЛУЧАТЕЛЯТ не се задължава да 
ги закупи в пълен обем. 

(3) Стойността на договора не може да надхвърля стойност по-висока от 60 000 
(Шестдесет хиляди) лв. без ДДС. 

(4) Неразделна част от настоящия договор са Приложение 1 - Техническа 
спецификация, съдържаща прогнозните количества газ, Приложение 2 - Техническото 
предложение и Приложение 3 -Ценово предложение. 

(5) Този договор се сключва на основание и при условията на проведена 

процедура по Глава осма „а” от ЗОП - „Възлагане на обществени поръчки чрез 

публична покана” с предмет: „ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ- 

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР 

ФЕРДИНАНД І” ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА “. 
 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

 Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 

 Чл. 3. Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от 

датата на подписването му. 

 

http://www.sanatorium-iskrec.com/


III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 4. (1) Единичните цени без ДДС, са съгласно Ценовото п редложение за 

участие на ДОСТАВЧИКА, което е неразделна част от договора, съставляващо 

Приложение № 3. 

(2) Цената на газта, която ДОСТАВЧИКА по силата на този договор определя 

като крайна, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплаща е в размер на 1300.00 

(хиляда и триста) лева за 1000 (хиляда) куб.м., без вкл. ДДС и без акциз.  

(3) Общата стойност на доставките по договора е до ……….лв. 

/………………………./ без ДДС, отговаряща на Ценовото предложение на доставчика. 

(4) Актуализация на посочената цена ще се извършва със съответния % 

/процент/  увеличение или намаление на цените на  основния доставчик за България -

„Булгаргаз” ЕАД, за което  Доставчика заедно със съответната фактура ще представя 

документ удостоверяващ цената на «Булгаргаз» ЕАД за 1000 куб.м. 

 (5) За всяка извършена доставка ДОСТАВЧИКЪТ издава и представя 

оригинална фактура за дължимата се сума. Фактурата се подписва от упълномощено 

със заповед на управителя на СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД  І”  лице.  

 (6) Плащането на дължимата сума се извършва по банков път срещу представена 

оригинална фактура и търговски документи, доказващи качество и произход на газта, 

в срок до ............. /......................./ работни дни от датата на подписването й по реда на 

горната алинея. Банковите реквизити на ДОСТАВЧИКА са: 

Банка: „...............................................; 

BIC: ...................................... .............; 

IBAN: .................................................; 

 Чл. 5 (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% /три 

процента/ от посочената в чл. 4, ал.3 годишна стойност без ДДС. 

 (2) ПОЛУЧАТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 

процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 

решаване от компетентен съд. 

 

 
 
IV. ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ДОСТАВЯНОТО ГОРИВО 

 

Чл. 6. (1) Природната газ трябва да се доставя в пакет бутилки до франко склада 

на ПОЛУЧАТЕЛЯ. Компресираният природен газ следва да бъде редуциран до 1 

атмосфери на входа на газовата инсталация на  ПОЛУЧАТЕЛЯ. 

(2) Изпълнителят да доставя и/или монтира със собствени  средства стационарен 

пакет бутилки на площадката за ползване. Бутилките да са с вместимост, гарантираща 

работата на котела до следващата доставка на газ.  

Чл. 7. (1) Описание на техническите изисквания са както следва: 

Максимален разход : 97,68 nm
3
/h 

Минимален разход : 65,0 nm
3
/h 

Обем на бутилките (вместимост) : 5000 nm
3
 

(2) Бутилковата група се окомплектова с редуцираща група за Paзход до 1,0 bar, 

включително воден подгревател за метан, регулираща, спирателна и контролна 

арматура и разходомер.  

(3) Присъединяване към площадков газопровод  Pe 100SDR11 Ф40. 

(4) Бутилковата група е комплексна доставка на доставчикa на газ. Същата се 

доставя върху подложен бетон и е защитена от вредните атмосферни 

влияния.Площадката, на която се разполагат бутилките е с размери 20,0m x 16,0m. 

Късата страна на площадката отстои от подхода за доставка на 3,6m. 



Чл. 8. Количеството на газта да се измерва с разходомер. Предлаганите от 

участника природен газ - метан и разходомер и др.доставяни газови съоръжения да 

бъдат сертифицирани по бъргарските държавни стандарти или еквивалентен. 
 
V. НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ 

 

Чл. 9. Доставката на газта се извършва по подадена заявка от ПОЛУЧАТЕЛЯ 

към ДОСТАВЧИКА по телефон, факс, e-mail или писмена, чрез която се заявяват 

конкретните количества.  

Чл. 10. Срокът за доставката на заявените количества пироден газ - метан се 

определя на ....................................... след  подаване  на  заявката от ПОЛУЧАТЕЛЯ или 

в посочен в заявката срок. 

Чл. 11. Заявените от ПОЛУЧАТЕЛЯ количества природен газ се доставят до 

франко склада на адреса на СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І, а именно: п.к. 2290 

с.Искрец, ж.к. Санаториума, обл. Софийска, като до момента на предаването му в 

склада от и на упълномощените за целта лица, ДОСТАВЧИКА трябва да извърши 

всички необходими действия по пълно обезпечаване получаването на доставката. 

Чл. 12. Предаването и приемането на доставяното гориво се извършва от 

упълномощените от страните лица за тази дейност и чрез съответните придружаващи 

документи като стокова разписка, документи касаещи качеството на продуктите и 

други аналогични документи, необходими за установяване вид, количество, качество и 

други изисквания съгласно договора и нормативните актове. 

 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ 

 

Чл. 13. ПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да получи заявените за доставяне 
количества природен газ – метан, съгласно условията и сроковете на настоящия 
договор. 

Чл. 14. ПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да откаже приемане на стоките при 

констатирано отклонение от заявеното количество и при липса на сертификат за 

качество и търговски документ /с попълнени всички задължителни реквизити/, като 

изисква отстраняването на несъответствията за сметка  на ДОСТАВЧИКА. 

Чл. 15. ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ДОСТАВЧИКА заявените и 

доставени количества газ, съгласно условията на настоящия договор, като контролира 

качеството им лично или чрез упълномощено от него лице, за съответствието им с 

изискванията на нормативните актове. 

Чл. 16. ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на заявените и 
доставени количества газ  в срока по чл. 4, ал. 5 от настоящия договор. 

Чл. 17. При приемането на заявеното и доставено количество, ПОЛУЧАТЕЛЯТ 
е длъжен да изиска от ДОСТАВЧИКА Стокова разписка,в която да е отразено 
задължително: данни за доставчика, получателя, дата на доставка, вид на стоката, 
количество, подпис и печат на доставчика, както и всички реквизити, необходими за 
извършване на декларирането на доставката в Националната агенция по приходите.. 

Чл. 18. При отказ за приемане на  доставеното количество ПОЛУЧАТЕЛЯТ  и 

ДОСТАВЧИКЪТ съставят двустранен Констативен протокол в присъствието на 

свидетели, в който подробно се описват причините за това. При отказ на 

представителя на ДОСТАВЧИКА да подпише констативния протокол, той се оформя 

от ПОЛУЧАТЕЛЯ едностранно, подписва се от свидетели и се изпраща на 

ДОСТАВЧИКА за запознаване. 

 

 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 

 
Чл. 19. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да извършва доставките на газта за 



своя сметка и риск и със собствен или нает транспорт франко до склада на 
СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І, а именно: п.к. 2290 с.Искрец, ж.к. Санаториума, 
обл. Софийска в срок до .................................... след подадената заявка, съгласно 
уговорения начин в настоящия договор, като при осъществяване на доставката 
оформи Стокова разписка, в която задължително да впише: данни за доставчика, 
получателя, дата на доставка, вид  на  стоката,  количество, подпис и печат на 
доставчика. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да осигури, гарантира и оцени съответствието 
на горивото с изискванията за качество 

Чл. 20. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да извършва доставката на природния газ, 

предмет на настоящия договор, съобразно условията и сроковете на същия, като 

стриктно спазва нормативните изисквания по отношение качество, стандарт, 

съхранение, транспортиране и други за съответните видове гориво. 

Чл. 21. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да представя с всяка доставка Сертификат за 

произход на предлаганият продукт. 

Чл. 22. (1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта 

по доставката до склада на обекта, за който е предназначено горивото. Превозните 

средства да отговарят. на изискванията за превоз на опасни товари. Не се извършват 

доставки с неотговарящи на изискванията автомобили, ремаркета или платформи. 

 (2) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да разтоварва бутилките точно и симетрично 

на бетоновия фундамент, а стабилизаторите на транспортното средство да не се 

спускат извън фундамента в тревни площи и др.  

Чл. 23. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не нарушава изградената 

инфраструктура, а при извършено нарушение разходът по възстановяването и се 

поема от доставчика в едноседмичен срок от установяването.  

Чл. 24. (1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да води дневник на доставеното 

гориво с дата и час, количество, номер на специализираното транспортно средство и 

документа му, разрешаващ превоз на този вид товари. 

(2) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да включва към заземителната инсталация 

заземлението на бутилките и да следи за изправността на заземителната инсталация. 

Чл. 25. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички 

несъответствия относно количество и качество на доставяните количества стока в 

срок от 24 часа от отказа на ПОЛУЧАТЕЛЯ за приемане на доставката. 

Чл. 26.. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да внесе банкова гаранция в размер на 

3% от стойността на договора в полза на ПОЛУЧАТЕЛЯ като гаранция за точно 

изпълнение предмета на поръчката по договора. 

 

 
  

VIII. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА 

Чл. 27. При несъответствие на поетите задължения от ДОСТАВЧИКА съгласно 

чл. 19, чл. 20 и чл. 21 , ПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да не приеме доставката или да иска 

отбив от цената в зависимост от степента на неизпълнението. 

Чл. 28. .В случай на забавено изпълнение след срока по чл. 10 ПОЛУЧАТЕЛЯТ 

има право на неустойка в размер на 0,2% на ден от стойността на неизпълненото 

задължение, но не повече от 10 %.След изтичането на този срок ПОЛУЧАТЕЛЯТ може 

да прекрати договора, както и да предяви претенции за нанесени вреди и пропуснати 

ползи. 

Чл. 29. При забавено плащане от страна на ПОЛУЧАТЕЛЯ след срока по чл. 4, 

ал. 5, ДОСТАВЧИКЪТ има право на неустойка в размер на 0,2% на ден от стойността 

на неизпълненото задължение, но не повече от 10 % от стойността на същото. 

Чл. 30. ПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията за 

изпълнение на договора по отношение на вземания, възникнали на основание 

настоящия договор. 
Чл. 31. ПОЛУЧАТЕЛЯТ, извън санкциите по настоящия договор, има право да 

задържи гаранцията за изпълнение на договора при прекратяване на настоящия 



договор по вина на  ДОСТАВЧИКА; 

 Чл. 32. Страните не отговарят за неизпълнението на задълженията си по 

настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 33 (1) Договорът се прекратява:   

1. при изпълнението му; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа. 

(2) При неизпълнение на някое от задълженията от страна на ДОСТАВЧИКА, 

ПОЛУЧАТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едноседмично писмено 

предизвестие, като задържа гаранцията за изпълнение. Освен гаранцията за 

изпълнение, ПОЛУЧАТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за претърпени вреди и 

пропуснати ползи по съдебен път. 

 Чл. 34. ПОЛУЧАТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. 

 

X. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 Чл. 35. Всички действия, направени по повод изпълнението на този договор са в 

писмена форма, изпратени до ответната страна по начин, който доказва получаването 

им /факс, препоръчана поща и т.н./. 

 Чл. 36. Всички спорове по тълкуването и/ или изпълнението на договора ще се 

решават с преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде отнесен за 

решаване пред компетентния български съд по седалището на ПОЛУЧАТЕЛЯ.  

 Чл. 37. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите приложими 

норми на българското законодателство. 

 
Неразделна част от договора са: - Техническа спецификация, Техническото 

предложение и Ценово предложение. 
. 

 

 Договорът се изготви и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от 

страните. 

 
 
 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД  І”                              Фирма......................... 

Управител: 

Людмила Тодорова 

 

 

 

Съгласувано с Главен счетоводител:............................... 
      ......................................... 


