ДОГОВОР

'<

Днес,

/ . £ ? / . . . .....2017

ГОД.

2017 г., в град София между Министерство на земеделието,

храните и горите /МЗХГ/ представлявано от Румен Порожанов - министъра на земеделието,
храните и горите и Капка Алексиева - началник отдел „Счетоводство" на МЗХГ, наричано
по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна,
и „Петрол" АД, регистрирано и вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на
управление: гр. Ловеч, ул. Търговска №

12, ЕИК 831496285, представлявано заедно от

Георги Иванов Татарски и Милко Константинов Димитров, в качеството им на изпълнителни
директори, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна
и на основание проведена процедура по чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), във връзка с чл. 2 от сключено рамково споразумение № СПОР-48/ЗО. 12.2016 г. за
възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно
гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и
автокозметика" позиция № 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти за
безналично плащане", наричано по-нататък „рамковото споразумение" и Решение № РД
52-19 от 12.04.2017 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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извършва зареждане с
течни горива: дизелови горива, автомобилни бензини, включително А95Н и А98Н, наричани
за краткост "ГОРИВА", чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с
карти за

моторните

превозни

средства,

собственост

на

Министерство

на земеделието,

храните и горите, съгласно:
I Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процедурата по чл. 82, ал. 4 от
ЗОП, неразделна част от настоящия договор - Приложение № 1;
2. Техническото

предложение

от

офертата

на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

предложена

в

процедурата по чл. 82, ал. 4 от ЗОП, неразделна част от настоящия договор - приложение №
2а;
3. Ценовото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата по чл. 82, ал.
4 от ЗОП, неразделна част от настоящия договор - приложение №3а.
(2) Ориентировъчните количества гориво, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави за
срока на изпълнение на този договор са, както следва:
Горива
1. Дизелово гориво

70 000 лит.

2. Бензин А95Н

120 000 лит.
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3. Бензин А98Н

20 000 лит.

ч Посочените количества са прогнозни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да ги закупи в пълния
5-<
7^

^

обем. Конкретните количества се определят в зависимост от конкретните нужди на
злоЖИТЕЛЯ и в рамките на бюджетните му средства.

^,-jinjj2.
I

Зареждането

/бензиностанциите

на

на

моторните

превозни

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

средства

описани

в

на

списъка

става

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
на

търговските

обекти

в
на

територията на страната, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за сключване на
рамковото споразумение.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.З. (1) Максималната стойност на договора е 529 000 (петстотин двадесет и девет
хиляди) лева без ДДС и 634 800,00 (шестстотин тридесет и четири хиляди и осемстотин)
лева с ДДС.
^

(2) Цените на ГОРИВАТА се формират, като върху публичните цени на горивата, обявени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и валидни
отстъпка

от

стойността

към момента

на

всяка

на зареждането, се прави

транзакция,

съответстващ

на

процент търговска
декларирания

от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочен в ценовото предложение - приложение № За 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 № За, неразделна част от договора.
Чл.4. За издаването и обслужването на картите 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 3 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, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„П ЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД

%

BG12FINV91501016425371

jSgN nN VBG SF
Фактурата трябва да бъде придружена с опис на заредените количества горива, който да
Ц гЧ*
'w
£мг. номер на електронната карта;

J

2. регистрационен номер на МПС;
3. дата и час на зареждане;
4. бензиностанция (номер и адрес);
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5. количество и вид на зареденото гориво;
6. стойност на договорения процент отстъпка;
7. стойност на зареденото гориво, коригирана с договорения процент отстъпка;
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава безплатно текуща

информация за всички

извършени

анзакции, както и електронен вариант на фактурата в EXCEL формат на посочен от него
(тронен адрес. Файлът трябва да съдържа следната информация:
номер на фактура на зареденото гориво;
L дата на фактура за зареденото гориво;
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;
1 0.код на горивото;
11. наименование на горивото;
1 2 .количество;
13.сума;
14. ДДС;
15. обща сума.
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. Доставките по този договор ще се извършват от датата на неговото сключване до
31.01.2019 г. или до изчерпване на предвидените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ средства за тази
дейност.
Чл.10.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на собствените си

автомобили с регистрационните им номера, които ще се зареждат на бензиностанциите на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при необходимост да променя списъка на
автомобилите.
(2)

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да

издава

електронни

карти

на автомобилите

^ ч сп й съ к а , а в случай на придобиване на нови автомобили от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - и за новите
Ш автомобили.
W sIiH
Ш
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена заявка за издаване на
7*//
Зходимия брой електронни карти.
^ SJT
j^ c 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
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по

Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
1.

зарежда

горивата,

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. осъществява контрол относно качеството, количествата и др. във всеки момент от
:J|f ^зЩълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. предявява рекламации за недостатъци в момента на зареждане на горивата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на заредените количества горива на
база на 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 известие за загубата.
( 3 ) При ползването на картата оправомощените лица действат от името и за сметка
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
1. поиска при зареждане на автомобили на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ водача да се легитимира
и/или да покаже талона на автомобила.
2. получи договорената цена съгласно реда и условията на този договор.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горивата, които предлага в своите бензиностанции
на

територията

на

страната,

посочени

в

процедурата

за

сключване

на

рамковото

споразумение;
2. да осигурява ГОРИВАТА с качество и техническите показатели, отговарящи на
изискванията от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията,
реда и начина за техния контрол;
да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявения брой карти заедно с техния ПИН в
ята ни пликове;
да приема извършването на транзакции от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с карти при условията
зящия договор;
при

технически

проблем

на

терминала

за

електронно

плащане

да

извърши

^ждането при представяне на валидна карта без да пренасочва МПС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
към други бензиностанции;
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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
а " ;* вид,

по зададени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ критерии.
В

шт

случай

че
не

1НИТЕЛЯ

по технически
може

НИТЕЛЯТ закрие

да

или

организационни

функционира

бензиностанция,

за

причини

определен

бензиностанция

период

от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава

време

на
или

да уведоми

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините и срока, в които не може да изпълнява предмета на договора
предложи алтернативна бензиностанция за доставка на горивата за този период.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията

Чл.15.

на

персонала,

отговорен

за

зареждането с горива и транзакциите на бензиностанциите.
Чл.16.

осигурява

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

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.
VI.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.18.

(1)

При

подписване

на

договора

изпълнение на задълженията по него, възлизаща на 5 %
стойност

на договора

без ДДС,

предоставя

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

равняваща

се

на

гаранция

за

(пет на сто) от максималната

26 450

(двадесет

и шест хиляди

четиристотин и петдесет) лева. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Гаранцията се представя

под формата

на парична сума,

внесена

по сметка

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или под формата на банкова гаранция.
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 изтичане на
срока на договора.
%

VII. НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА

При откриване на нередности в обслужването или отклонения в качеството на
Ж
'
ждаредоставените горива в 3 (три) дневен срок от датата на констатацията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
/* If
^/МиЬчЙЯо уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
‘•'4брИ констатиране

на

извършена

продажба

на

горива

с

качество

и технически

Трактеристики, несъответстващи на действащите в България изисквания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е

длъжен

да

предостави

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

същото

количество

гориво,

некачественото, без последният да го заплаща.
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като

Чл.22. При забава на плащане в срока по чл. 6, ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в
размер на 0 ,5 % (нула цяло и пет на сто) за всеки ден забава, начислена върху стойността
на закъснялото плащане за периода на забавата, но не повече от 10 %

(десет на сто) от

стойността на договора.
VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.23.

По отношение

на

неизпълнение,

дължащо

се

на

непреодолима

сила

или

на

непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон.
IX. ПРЕКРАТЯВАН Е И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.24. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен, както следва:
1. с изтичане срока на договора или с изчерпване на бюджетния ресурс по чл.З, ал.1;
2. с прекратяване на рамковото споразумение, въз основа на което този договор е
сключен;
3. при взаимно писмено съгласие;
(2)

При

системно

неизпълнение

на

задължения

от

страна

на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.25. 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.26. За изпълнението на този договор страните определят лица за контакти, както следва:
1.за Възложителя:
име: Валери Станимиров
длъжност:държавен експерт
телефон:

02 98511124

e-mail:

vstanimirov@mzh.government.bg

адрес:

бул. Христо Ботев № 55, стая 124

2. за Изпълнителя:
име:

Моника Орсова

длъжност:

Експерт „Клю чови експерти"

телефон:

02 9690378

факс:

02 9690296

e-mail:

monika.orsova@petrol.bg

адрес:

гр. София, бул. Черни връх № 43

Чл.27;*уЕ5а

неуредените

в

настоящия

договор

въпроси

се

прилагат

разпоредбите

на

действащото българско законодателство.
астоящият договор се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра - два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат като неразделна част от настоящия
договор следните приложения:
1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - приложение № 1;
6 от 7

2. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предложено в процедурата по чл. 82,

ал. 4 от ЗОП - приложение № 2а;

}-.

3. Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предложено в процедурата по чл. 82, ал.

4 от ЗОП, неразделна част от настоящия договор - приложение № За.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
2017 г.

Открита процедура за сключване на рамкови споразумения на Централния орган за
покупки е предмет:

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни
материали за автомобили и автокозметика”
Обособени позиции:
1.

Обособена позиция I: „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично

плащане". Прогнозна стойност - 529 000 /петстотин двадесет и девет хиляди/ лв. без ДДС;
2.

Обособена

позиция

2:

„Доставка

на

смазочни

материали

за

автомобили

и

автокозметика“ . Прогнозна стойност - 4 000 лв. /четири хиляди/ лв. без ДДС;

Техническа спецификация:
1. Обособена позиция 1:

1.1.Видове горива:
1. Автомобилни бензини;
2. Горива за дизелови двигатели.
C PV : 09100000 Горива, съгласно номенклатурата на Класификатора на
обществените поръчки.
Всички участници по обособена позиция 1 следва да предложат в офертите като
задължителен минимум доставка на:
1. Дизелово гориво,
2. Автомобилно гориво А95Н;
3. Автомобилно гориво А98Н или А 100.
Освен горепосочените задължителни горива, участниците могат да предложат и
други горива за дизелови двигатели и автомобилни бензини с подобрители, които
предлагат в своите обекти.

1.2.Качество на предлаганите горива
I. Доставяните дизелови горива трябва да отговарят на изискванията за качество
съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с П М С № 156 от
15.07.2003 г., обн„ Д В, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 69
от 23.08.2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г„ в сила от 1.10.2005 г.,
бр. 40 от 16.05.2006г„ в сила от 5.05.2006 г„ изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 г., в сила от
21.09.2007 г., изм., бр. 93 от 24.1 1.2009 г.,в сила от 24.11.2009 г„ изм. и доп., бр. 36 от
10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г„ бр. 55 от 20.07.2012 г., изм.,бр. 103 от 28.12.2012 г., в
сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 24.10.2014 г..), както и на
всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.
2. Доставяните автомобилни бензини трябва да отговарят на изискванията за качество
съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за качеството на
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с П М С № 156 от
15.07.2003 г., обн., Д В, бр. 66 от 25.07.2003 г„ в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 69
от 23.08.2005 г„ в сила от 23.08.2005 г„ изм., бр. 78 от 30.09.2005 г„ в сила от 1.10.2005 г.,
бр. 40 от 16.05.2006г„ в сила от 5.05.2006 г„ изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 г., в сила от
I

21.09.2007 г., изм., бр. 93 от 24.1 1.2009 г.,в сила от 24.11.2009 г„ изм. и доп., бр. 36 от
10.05.2011 г„ в сила от 10.05.2011 г., бр. 55 от 20.07.2012 г., изм.,бр. 103 от 28.12.2012 г., в
сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 24.10.2014 г..), както и на
всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България
Участникът трябва да декларира че ще може да представи документи, че предлаганите от
него бензин и дизелово гориво отговарят на изискванията на посочените нормативни
актове.

1.3.Търговски обекти (бензиностанции)
Доставката на горивата по обособена позиция I ще се извършва в търговските обекти на
участниците, разположени на територията на Република България. Участниците следва да
разполагат с развита търговска мрежа за горива на територията на цялата страна, където да
се предлагат всичките видове горива, предмет на настоящата поръчка.
Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към система за
безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените
горива.
Участникът трябва да разполага с един или няколко търговски обекта /бензиностанции/,
в поне 15 областни града като обектите в съответния областен град заедно или
поотделно да отговарят на следните условия:
•
•
•

намират се в населеното място - административен център на областта или на
разстояние не по-голямо от 25 км от него;
осигуряват възможност за зареждане на дизелово гориво, бензин А95Н, бензин
А98Н/А100, газ пропан - бутан;
да са с работно време 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието.

Всички обекти, посочени от участника в Образец № 2а от документацията за участие
следва да обслужват система за безналично плащане с електронни карти.
Участникът трябва да представи Декларация-списък с бензиностанции за доказване на
териториално покритие в съответствие с Образец № 2а от документацията за участие в
процедурата.

1.4 Електронни карти
Електронните карти следва да бъдат издавани безвъзмездно, като възложителите не
заплащат месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакции и покупки.
Изпълнителят следва да предвиди и да съобрази тези условия в ценовото си предложение.
Възложителят ще предостави на изпълнителя, с когото е сключил договор за доставка на
горива, списък на автомобилите с право да зареждат, с посочени регистрационните им
номера, марка и модел на М П С , вид гориво и всяка друга информация, необходима за
издаването на електронна карта на всяко М ПС.

1.5. Мясго за изпълнение
Местата на изпълнение на доставките по рамковото споразумение са на територията на
цялата страна в търговските обекти на потенциалните изпълнители и конкретизирани в
договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение между индивидуалните
възложители и изпълнителите на съответните договори.
2

II. Обособена позиция 2:
2.1.Видове смазочни материали и авгокозметика:
о
о
о
о
о
о
о

Масла за автомобили и филтри;
Антифриз;
Спирачна течност, Течност за чистачки;
Добавки за гориво;
Аромагизатори;
Препарат за почистване на тапицерия;
Препарат за табло;

C PV : 0921 1000 Смазочни материали и препарати; 0921 1900 Смазочни двигателни масла;
39831500 Почистващи препарати за автомобили; 09211650 Спирачни течности; 24951311
Антифриз; 24951000 Треси и смазочни материали.

2.2. Място на изпълнение Участникът по обособена позиция 2 следва да декларира, че ще
може да извършва доставките в рамките на два работни дни до складовете на
индивидуалните възложители в случай, че последните поставят такова условие в договора
си.

3.3. Електронни карти
Електронните карти следва да бъдат издавани безвъзмездно, като възложителите не
заплащат месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакции и покупки.
Изпълнителят следва да предвиди и да съобрази тези условия в ценовото си предложение.
Възложителят ще предостави на изпълнителя, с когото е сключил договор за доставка на
горива, списък на автомобилите с право да зареждат, с посочени регистрационните им
номера, марка и модел на М ПС, вид гориво и всяка друга информация, необходима за
издаването на електронна карта на всяко М ПС.

3.4.Място за изпълнение
Местата на изпълнение на доставките по рамковото споразумение са на територията на гр.
София в търговските обекти на потенциалните изпълнители и конкретизирани в
договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение между индивидуалните
възложители и изпълнителите на съответните договори.

3
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СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки

Системно време: 10.5.2017 г, 09:20 ч.

0270 „Доставка на автомобилни горива чрез
карти за безналично плащане"
Отваряне на ценовите оферти

помощ
Министерство на финансите

приключва на 4 ав г 2017 15:01

на Република България

Параметри

График

Оферти

Оценка

Всички оферти

Изисквания

Образец на ценова оферта

Сравнение и избор

"ПЕТРОЛ" АД оферта

Участници

Въпроси и отговори

Договор с изпълнителя

Изисквания

Димитрина Маринска
държавен експерт
Изход

1. Предложение за изпълнение на поръчката

Дейности

Въпроси

Публикувани процедури за PC

1. Предложение за изпълнение на поръчката
Въпросник

Събиране на заявки

"ПЕТРОЛ" АД

Рамкови споразумения

2 Въпроси

Катерина Кацева-Младенова

029690110

Мини-процедури

zop@petrol.bQ

Документен център
Съобщения
100%

попълнени

Преглед

Известявания
Календар

1.1. Т ех н и ч еско п редлож ение
попълнени

Персонална информация

Техническо предложение по позиция № 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично
плащане"

Информационно табло
Фирмен профил

1.1.1.

попълнени

Минимално изискване
Моят профил
Контакти

I. В изпълнение на сключено рамково споразумение СПОР-48/30.12.2016 г. с предмет: „Доставка
на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за
автомобили и автокозметика" позиция № 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти
за безналично плащане'', Ви предлагам нашето техническо предложение, както следва:

https://seVOP.minfin.bs/Content/Tender/OfferDetailsSlirvevrTrrmnr)nestinn<= a4nv?ormmTH=3^Q,^tpnr1#»rTH=97n,err»ffi»r;/4=a£1
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Оферти ! СЕВОП

• Предмет на обществената поръчка е доставка на автомобилно гориво, дизелово гориво,
включително бензин А95Н и бензин А98Н.
• Доставяните дизелови горива и автомобилни бензини ще отговарят на изискванията за
качество съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 и Приложение № 1 към чл. б, т. 1 от Наредбата
за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
(Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г.,
изм. и доп., бр. 69 от 23.08.2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила
от 1.10.2005 г., бр. 40 от 16.05.2006г,, в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 г.,
в сила от 21.09,2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г.,в сила от 24.11.2009 г,, изм. и доп., бр. 36 от
10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 55 от 20.07.2012 г., изм.,бр. 103 от 28.12.2012 г., в
сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 24.10.2014 г.), както и на
всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.
• Разполага ме с развита търговска мрежа за горива на територията на цялата страна, където се
предлагат всичките видове горива, предмет на настоящата поръчка.
• Обектите (бензиностанциите) са включени към система за безналично картово разплащане
чрез електронни карти и регистриране на заредените горива.
• Разполагаме с един или няколко търговски обекта (бензиностанции), в поне 15 областни града.
Обектите в съответния областен град заедно или поотделно отговарят на следните условия:
• намират се в населеното място - административен център на областта или на разстояние не поголямо от 25 км от него;
• осигуряват възможност за зареждане на дизелово гориво, бензин А95Н и бензин А98Н/А100;
• всички обекти (бензиностанции), обслужват система за безналично плащане с електронни
карти и са с работно време 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието.
• В случай на промяна на някое от обстоятелствата посочени по-горе, възложителят ще бъде
своевременно уведомен.
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Лице за контакт:
ш

Димитрина Маринска
0298511 346

dmarinska i.amzh.government. Ьс

II. Декларирам, че сме запознати и приемаме напълно условията на предложения от индивидуалния
възложител проект на договор.
III. Настоящата ценова оферта е валидна 180 (сто и осемдесет) дни от крайния срок за получаване
на офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на договор, като може да бъде приета
по всяко време преди изтичане на този срок.
IV.Задължаваме се да подаваме оферти в отговор на всяка покана от индивидуален възложител за
участие в процедури по чл. 82, ал. 3 от ЗОП в срока на действие на рамковото споразумение.
V. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
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^Забележка: Всички участници са задължени като минимум да предложат дизелово гориво,
автомобилни бензини А95Н, А98Н/А100, газ пропан бутан. Участниците имат право да предложат и
допълнителни видове дизелово гориво и автомобилно гориво с подобрители.

•Д а (Най-добър)
Не(Най-лош ) (Минимално
изискване)

1.1.2.

попълнени

Минимално изискване

Моля, да приложите декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Прикачени документи:

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не
Не - Минимално изискване

и

270DeclarMZemHrani OPl.docx 111 Kb

flQ PoA COP K Mladenova.docx 43 Kb
10 PoA Mladenova Petrol COP 2019.pdf 925 Kb
Uvedomit pismo COP UEP.docx 39 Kb
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Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна
програма "Административен капацитет", съфинансиран от
Европейският съюз чрез Европейския социален фонд
Възложител: ЦООП към МФ
Изпълнител: НегоПро
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ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
СОФИЯ

ДО
М И Н И СТЕРСТВО ТО
НА ЗЕМ ЕДЕЛИ ЕТО И
ХРАНИТЕ
гр. София 1606
бул. Христо Ботев № 55
ЕИК 831909905

БАН КО ВА ГАРАН Ц И Я
ЗА И ЗП Ъ Л Н ЕН И Е НА ДО ГО ВО Р
№ 000L G -L -006299/20.04.2017 г.

Ние, “ПЪРВА И Н ВЕСТ И Ц И О Н Н А БАН КА “ АД, със седалище и адрес на
управление: град София, П К 1797, бул. “ Драган Цанков“ № 37, вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията е Е И К 831094393, представлявано от Ивайло
Руменов Иванов - Пълномощник на изпълнителните директори и Чавдар Георгиев
Златев - Директор на Дирекция „Корпоративно банкиране“ , като пълномощник на
Изпълнителните директори, сме уведомени, че между Вас. М И Н И СТЕРСТВО ТО НА
ЗЕМ ЕДЕЛИ ЕТО И ХРАНИТЕ, като Възложител и „П Е ТРО Л ” АД, със седалище и
адрес на управление гр. Ловеч, хотел Ловеч, ул. „Търговска” № 12, вписано в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията е Е И К 831496285, като
Изпълнител, предстои да бъде сключен договор на основание проведена процедура по
чл. 82 ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗО П ), във връзка е чл. 2 от
сключено Рамково споразумение №
СПОР-48/ЗО. 12.2016 г. за възлагане на
централизирана обществена поръчка е предмет: “Доставка на автомобилно гориво

чрез карти за безналично плащ ане, смазочни материали за автомобили и
автокозм етика”, и Решение № РД-52-19/12.04.2017 г. на Министъра на земеделието и
храните за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на
М инистерство на земеделието и храните“, на обща стойност B G N 529 000 (петстотин
двадесет и девет хиляди лева) без включен Д Д С (наричан по- долу „Договор” ).
В съответствие е условията на процедурата и разпоредбите на ЗОП, при
подписването на Договора за възлагане на обществената поръчка, Изпълнителят следва
да представи във Ваш а полза банкова гаранция за добро изпълнение на същия за сумата
от BGN 26 450 (двадесет и шест хиляди четиристотин и петдесет лева),
представляваща 5 % от стойността на Договора без ДДС.
В ъ в връзка е гореизложеното и по искане на „П Е Т Р О Л ” АД , ние, “ П Ъ Р В А
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н А Б А Н К А “ АД , поемаме неотменимо и безусловно задължение,
независимо от валидността и действието на горепосочения Договор, да Ви заплатим

всяка сума или суми до максимален размер от BGN 26 450 (двадесет и шест хиляди
четиристотин и петдесет лева) в срок до 3 (три) работни дни след получаване на
Ваше надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, деклариращо, че
„ П Е Т Р О Л ” А Д не е изпълнило изцяло задълженията си по Договора.
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко
плащане, извършено по нея.

