ДОГОВОР
№ 22/19.12.2018 г.
Днес, 19.12.2018 г., в гр. София, между:
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, със седалище и адрес: гр. София 1592, Столична община, район „Младост“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, БУЛСТАТ
130961721, представлявана от Венцислав Караджов – Председател и Юлия Манова - Главен
счетоводител, наричана по - долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията

под

ЕИК

121699202,

със

седалище

и

адрес

на

управление:

гр. София - 1303, бул. „Тодор Александров” № 42, представлявано от Валентин Василев Златев
- Управител, наричано по - долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
наричани по – долу заедно „страните”,
след определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ при условията и реда на Глава двадесет и шеста от
ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на горива и аксесоари за
автомобилите, собственост на КЗЛД, чрез зареждане с карти за безналично плащане”, се
сключи настоящият договор.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.

1.

(1)

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

възлага,

а

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

приема

срещу

възнаграждение, да осъществява доставки на гориво, аксесоари и консумативи, наричани по –
долу за краткост „стоки/те”, за служебните автомобили, собственост на Комисия за защита на
личните данни (КЗЛД).
(2) Доставките на стоките се извършват при условията на отложено плащане,

чрез

използване на фирмени карти за безналично плащане, за регистрация и авторизация на
покупките.
(3) За целите на настоящия договор, под „горива” следва да се имат в предвид: безоловен
бензин А-95 Н; безоловен бензин А-98 Н и дизелово гориво за дизелови двигатели.
Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще закупува стоките, предмет на настоящия договор до
достигане на посочената в чл. 4, ал. 1 максимална обща цена на договора, или до изтичането на
срока, за който е сключен договора, в зависимост от това, кое от тези обстоятелства настъпи
първо.
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Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката на стоките, при условията на направените
от него Техническо предложение – Приложение № 1 и Ценово предложение – Приложение № 2,
неразделни части от настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Общата цена на договора не може да надвиши 70 000,00 (седемдесет хиляди)
лева, без включен ДДС, респ. 84 000,00 (осемдесет и четири хиляди) лева с включен ДДС.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ горивата по настоящия договор, по
цени, в размер на: редовната, валидна и официално оповестена единична цена на дребно за деня
за краен клиент в български лева (BGN), за съответния вид литър гориво в деня на зареждането
на автомобилите, намалена с договорената търговска отстъпка от 3 % (три процента).
(3)

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

заплаща

на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

закупените

аксесоари

и

консумативи по обявените им в обектите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени, намалена с договорената
търговска отстъпка по предходната алинея.
Чл. 5. Разчитането между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва, както
следва:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробни електронни фактури за
закупените горива, аксесоари и консумативи и детайлна справка, за всеки период от 1 во до 15то
число и от 16то число до последния ден на съответния месец, в срок до 5 (пет) работни дни от
изтичането на съответния отчетен период.
(2) Изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ електронни фактури следва да бъдат съставени
съгласно изискванията на Закона за счетоводството, а детайлната справка следва да съдържа
данни относно: датата на закупеното гориво, вид, количество и единична цена на горивото,
регистрационен номер на автомобила и съответния номер на фирмената карта, с която е
извършена транзакцията, както и детайлна справка за извършените през съответния период
транзакции за всяка карта поотделно.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща закупените горива, аксесоари и консумативи в 30
(тридесет) дневен срок от получаване на електронната фактура и детайлната справка към нея.
(4) Плащанията по настоящия договор се извършват в лева, по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: „УниКредит Булбанк” АД
IBAN: BG49 UNCR 7630 1063 0820 13
BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметката: „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
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Чл. 6. Цената по настоящия договор включва всички разходи по изпълнение на поръчката.
За издаването, ползването, деблокирането и информационното обслужване на издадените карти за
безналично плащане и/или издаване на електронните фактури, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи и не
заплаща каквито и да било такси и разноски.
III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Чл. 7.

Договорът се сключва за срок от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. вкл. или до

изчерпване на стойността, посочена в чл. 4, ал. 1 от настоящия договор, в зависимост от това
кое от двете обстоятелства настъпи първо.
Чл. 8. Доставките по договора се извършват в търговските обекти (бензиностанциите) на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по регистрационния номер на автомобилите, индивидуализирани в Списък
на автомобилите, собственост на КЗЛД - Приложение № 3, неразделна част от настоящия
договор.
IV . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава цената на доставените на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки (гориво, аксесоари и консумативи), съгласно сроковете и условията,
уговорени в настоящия договор.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извършва доставки на стоките, предмет на настоящия договор, с необходимото
качество и в необходимото количество, във всичките си бензиностанции на територията на
страната и на територията на Европа, при условията, уговорени в настоящия договор;
2. при необходимост в срок до 1 (един) работен ден от датата на поискване от страна на
възложителя да му предостави безвъзмездно заявения брой карти за безналично плащане, заедно с
техния ПИН в запечатани непрозрачни пликове, за което страните подписват приемо-предавателен
протокол;
3. да приема извършване на трансакции от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с
предоставените му карти за безналично плащане, при условията на настоящия договор;
4.

да

издава

необходимите

документи

за

извършване

на

дължимите

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания, в съответствие с разпоредбата на чл. 5 от настоящия договор;
5. при поискване, да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ декларации за съответствие на
разпространяваните партиди течно гориво: безоловен бензин А-95 Н, безоловен бензин А-98 Н
и дизелово гориво за дизелови двигатели, в съответствие с изискванията на Наредба за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и на
Закона за чистотата на атмосферния въздух;
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6. при изпълнение на задълженията си по настоящия договор да спазва изискванията
на действащите в Република България нормативни актове, включително и правото на
Европейския съюз, отнасящи се до предмета на договора;
7. да осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез уникално потребителско име и парола,
on-line достъп до издадените му електронни фактури, както и e-mail известяване при изготвена
нова фактура;
8. при поискване, да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безплатно текуща
информация за всички извършени транзакции по настоящия договор.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да блокира издадените карти за безналично
плащане в следните случаи:
1. при прекратяване действието на договора, независимо от основанието за
прекратяване;
2. при получаване на известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че издадена карта е открадната
и/или загубена и/или повредена на адрес: гр. София - 1303, бул. „Тодор Александров” № 42,
eлектронна поща: rtodordov@lukoil.bg, или факс 02 / 9622 228; -108;
3. при три пъти въвеждане на грешен ПИН код;
4. при забава с повече от 5 (пет) работни дни за плащане на дължима по договора
сума.
V . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получава доставка само на качествени стоки, отговарящи на изискванията на
Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния
контрол и на Закона за чистотата на атмосферния въздух;
2. да осъществява контрол относно качеството и количеството на доставяните стоки
във всеки един момент на изпълнение на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. да получава безплатно текуща информация за всички извършени транзакции чрез
Интернет – страницата на Издателя с предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ код за достъп.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплаща цената на закупените стоки, съгласно сроковете и при условията на
настоящия договор;
2. да пази в тайна своя ПИН и да изисква оправомощените от него лица да
съблюдават тайната на ПИН;
3. в случай на загуба, кражба или повреда на карта да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
ел. поща, факс или телефон за предприемане на действия по блокиране на картата и най - късно
до 5 (пет) работни дни да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено известие за загубата или
4

повредата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност и дължи заплащане на всички транзакции,
извършени с картата до момента на уведомяването по ел. поща, факс или телефон;
4. да отговаря за действията на оправомощените от него лица. При ползването на
картите тези лица действат от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се смятат за
упълномощени с предаване на Картата и ПИН за нея.
Чл. 14. (1) В случаите на чл. 11, т. 2 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
иска издаването на нова карта
(2) В случаите на чл. 11, т. 3 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска
деблокиране на картата и/или предоставяне на нов ПИН код;
(3) В случаите на чл. 11, т. 4 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ деблокиране на картата след заплащане на цялата дължима сума, ведно с
дължимите неустойки.
(4) Извършването на действията по предходните алинеи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е
напълно безплатно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или
част от него, както и всякаква информация, свързана с изпълнението му на трети лица.
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва информация, станала му известна
при изпълнение на задълженията му по настоящия договор за своя изгода или за изгода на
трети лица.
VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. (1) При неточно изпълнение на задълженията си по настоящия договор,
неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети на сто) от
стойността на неизпълнената/некачествено изпълнена/незаплатена част, за всеки просрочен ден,
но не повече от 5 % от стойността на договора.
(2) Заплащането на неустойка не освобождава страните от изпълнението на задълженията
им по настоящия Договор.
(3) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако
тяхната стойност е по – голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

5

VIII. РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 18. Рекламации по количеството и видими недостатъци се правят в момента на
зареждане на горивото/закупуването на съответните стоки.
Чл. 19. Рекламации на скрити недостатъци се извършват веднага след откриването им, по
реда на заявките /писмено по факс, телефон, електронна поща/
Чл. 20. В срок от 24 (двадесет и четири) часа от предявяване на рекламацията,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпрати свой представител на място (на адрес: гр. София – 1592,
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 – административната сграда на КЗЛД) и в двустранен
протокол да се констатира и уговори начина на уреждането й.
IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 21. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не
може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата
страна за възникването на непреодолима сила.
Чл. 22. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.
Чл. 23. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 24. Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока по чл. 7, или с изчерпване
на стойността, посочена в чл. 4, ал. 1 от договора, в зависимост от това кое от двете
обстоятелства настъпи първо.
Чл. 25. Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. преди изтичане срока на договора при виновно неизпълнение на задълженията на
една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до
неизправната страна.
3. от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения;
4. с развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.
Чл. 26. В 7–дневен срок от прекратяване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
задължава да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички получени карти. За целта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
изпраща свой представител в Комисия за защита на личните данни и за предаването на картите
се съставя приемо-предавателен протокол.
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Чл. 27. При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и
финансовите взаимоотношения помежду си, съгласно българското законодателство.
XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 28. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и
уведомления по между си в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са
отправени по факс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно
възпроизвеждане на изявлението.
Чл. 29. (1) Адресите на страните по договора и лицата за контакт са, както следва:
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес
другата страна, съобщенията ще се считат за редовно връчени и когато са изпратени на стария
адрес.
Чл. 30. (1) Всеки спор относно съществуването и действието на договора или във връзка с
неговото нарушение, включително спорове и относно действителността, тълкуването,
прекратяването, изпълнението или неизпълнението му – частично или цялостно, както и за
всички въпроси, неуредени в този договор, се прилагат разпоредбите на българското
гражданско право. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред
компетентния български съд.
(2) Заглавията в договора са за удобство на препратките и не се вземат предвид при
неговото тълкуване, същите нямат обвързваща сила и служат само за общо насочване относно
волята на страните.
(3) Недействителността на отделни разпоредби от настоящия договор не засяга
действителността на договора като цяло. В такива случаи недействителните клаузи се заменят с
повелителните разпоредби на закона.
(4) Разпоредбите на настоящия договор се тълкуват и прилагат във връзка една с друга,
като при противоречие се търси действителната обща воля на страните.
Чл. 31. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
гражданското и търговското законодателство на Република България.
Чл. 32. Всички допълнения и изменения по настоящия договор, могат да бъдат правени
единствено при условията на чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, с подписване на
писмени споразумения между страните по него.
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Чл. 33. (1) Позоваването на договора във всички случаи включва и позоваване на
приложенията към него.
(2) Неразделна част от настоящия договор са копия на следните приложения:
1. Приложение № 1 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представено по
процедурата, по образец;
2. Приложение № 2 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представено по
процедурата, по образец;
3. Приложение № 3 - Списък на автомобилите, собственост на КЗЛД.
Настоящият договор влиза в сила от 01.01.2019 г.
Настоящият договор е съставен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ /П/

ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВ /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗЛД

УПРАВИТЕЛ

ЮЛИЯ МАНОВА

/П/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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заличено на
осн. ЗЗЛД

заличено на
осн. ЗЗЛД

заличено на
осн. ЗЗЛД

заличено на
осн. ЗЗЛД

/П/

заличено на
осн. ЗЗЛД

заличено на
осн. ЗЗЛД

заличено на
осн. ЗЗЛД

заличено на
осн. ЗЗЛД

/П/

/П/

