СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА Ад
.А

БОРСОБ [ДОГОВОР Ш .
за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове
на „Софийска стокова борса" ад
днес, 17 09 2019 г, на сесии на „вооииска стокова борса“ Ад тссв ад) мекду члена на борсата ,.ореп
БРОКЕРИДЖ“ еоод представляващо дом за медико социални грижи
за деца тдмсгдт - дееепец
но
договор
бороово
Поръчкаспецификацин
по
за
представителство и
ноздрите г., чрез упълномощенин му
лицензиран брокер Николаи калеео, наричан в текста купувач
и

нпена на борсата „анива" еоод представляващо „оакса" оод по договор за борсово представителство и
поръчкаеспециоикаоик нрез упълномощения му лицензиран брокер Емилия Крвиторсва, наринан в текста
ПРОДАВАЧ

се сключи този договор за следното

предмет на договора
Чп.1.

продавачът

се задължава да предаде, а
прилокенапа към договора слесификацин

купувачът

да приеме и заплати стоката, описана в

качество, ОПАКОВКА. маркировка.

ч„.2.1.1, отоката оледва да съответствува на посочените в опесиорикацията качество, вид, стандарт.
асортимент, комплекгност, технически показатели и друти параметри и изисквания,
Чп.2.1.2. При определяне на качеството по мостри в опесификаципта се апредепя броя им, мястото, начина и
срока им на съхранение и идентифицирането им (подленатеане, подписване или ппомоиране), Ако не е
уговорено друго в спесификацинта, нострите се предоставят от продавача безплатно, като ооопедгиаг има
право да ги получи ооратно при неизпълнение на договора по вина на купувача,
Чпа2.2. Опаковането, маркирането и етикирането на стоката се извършва от продавача. съгласно
изискванията на БЛС, отрасловите нормали или обичайните условия, доколкото в спесификацинта не са
уговорени специални изисквания

цена и условия на плащане.

Чп.3.1 Цената на стокапа е паричната сума, по която е постигнато съгласие от брокерите по време на оорсова
сесия на ,Софийока стокова борса" ад
Чл.з.2 в цената на стоката се включва стоиността на опаковката, транспорта, данъци, акцизи и други обичайни
разходи, доколкото не е уговорено друго между страните в опесификаципта
Чп.3.3 Заплащането на цената следва да се извърши в срок, условия и по начин, посочени в спесиоикацикта
При липса на такива уговорки или на ннкоиа от тях купувачът следва да заплати цената, съобразно
изискванинта на законните разпоредби

предаване на стоката ооественоот. риск.
чл.а1. Предаването

на стоката следва да се извърши в срока, на многото и по начина, пошчени в
опесификацинта, При липса на такива уговорки или на някои от тях, продавачът спедаа да предаде стоката
на купувача, съобразно изискванията на законните разпоредби
чп.а.2. оооствеността и рискът от погиване и увреждане на стоката ако не е уговорено друго в
спецификацията, преминават от продавача върху купувача е предвеане на стоката

дсб
обезпечаване нА договорни зидължения и рискови съеития.
чл.5.1. изпълнението на всяко договорно задължение може да бъде обезпенено с
предвидени в
спесификацията банкови или други гаранции. залог. поръиитепстео и др Сумите. условията и
срокът на
валидност на тези обезпеченин се описват в спеснфикацията
Чп5 . продавачът може да гарантира предоставянето на стоката, а купувачът може да гарантира
изплащането на цената и с внасянето на депозит по сметка на Кпиринговата къща на ссв нд лри отказ за
изпълнение на посочените задълнения неизправната страна губи предварително внесеният депозит. като
сумата се предоставя на изправната страна.
рекламации

Члол. Рекламации

за несъответствия в количеството и качеството на получената стока се удостоверяват с
спесификациита
констативни актове. Рекламанмите се отправят и уреждат по предвидения в
предвидените
спесификация-га срок и условия, а ако такива не са предвидени съобразно
законните разпоредби
.
Чп.б.2.1. Рекламации. отнасящи се до явни недостатъци следва да бъдат предявени веднага след
приемането/получаването на стоката. аа недостатъци на стоката. потфити от гаранционна отговорност на
ПРОДАВАЧА, сроковете за предявяване на рекламаъмите не могат
да бъдат по-дълги от гаранционния орок.
Чп.6.2.1. Скритите недостатъщи на стоката. покрити от общата или от гаранционната отговорност на
продавачи се предявяват незабавно след откриването им, но не по-къснс от общия давностен срок по зад
или от срокът, договорен между страните
в

последици ПРИ неизпълнение нн договоен
Чп
Неизпълнението на всяко договорно задъгркение може да бъде скрепено с неустойка. посочена в
спеснфикащията Размерът на неустойките може
да бъде определен в глобална паринна сума или в процент от
нереализираната сделка
Чп.7.2. Изправната страна може да търси обезщетение за реално претърпените вреди, непокрити от размера на
уговорените неустоики

непреодолим сили

Чл.в.1. страните се освобождават от срока за изпълнение на договорните си задължения. ако невъзможността
да се изпълни в срок се дължи на непреодолима сила.
Чп.в.2. Страната. която се позовава на непреодолима сила. е длъжна да уведоми другата страна за събитието в
з-дневен срок от настъпването му и да и изпрати писмено потвъряотение за това събитие от официален орган в
тодневен срок от настъпването По същия нанин и в същите срокове следва да бъде отправено и съобщение за
прекратяване на събитието
Чл.8.3. Срокът за изпълнение на задължените по договора се удъпнава с времето, през което е била налице
непреодолимата сила. възпрепятствувала изпълнението им Ако непреодолимате сила продължи ловене от за
дни страната, която не е получила изпълнение. може да прекрати изцяло или настнннс договора
ЗАКПЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чп.9.1. Претенции. произтичащи или свързани с тълкуването, изпълнението и нарушението на настоящия
договор могат да се отнасят до Борсовия арбитраж при „софийска стокова борса“ АД с подаване на писмена
молба в три екземпляра. придружена с доказателства и :: конкретизирани искания по основание и размер
Чл.9.1.1. „Софийска стокова борса“ Ад не е страна по настоящия договор и не ноои отговорност за
изпълнението на договорите задължения на страните
Чл.9.2.2 В тридневен срок от сключване на сделката страните следва да преведат по сметка |ВАМ ВС 63 ЕБЦЗ
9160 1001 9310 00. Б1С:Е(ЗЦЗВ(ЗЗР на „Софийска стокова борса” АЛ при БАКБ борсова такса в размер съгласно
.Тарифа за борсовите такси и услуги".

Чл.9.з. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилага общото придаване законодателство.

/

Приложение към договор не
СПЕСИФИКАЦИЯ

Наименование на стоката

Газьол :! промишлени
и комунални цели кгпкш

И

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

количесто

Ед. цена

титьр/
60 0110 л.;10%

обща стойност

до: или

1741,00 пвЛПВОп.

104 4611510 лв.

Обща стойност без ДД
ДДС

Обща стойност

словам: Стд двадесет

и пет хиляди

1114 4611,011

211"/.:

211 8921111

: ддс:

125

3524111

лв.
лв.
пв.

триста петдесет и два Лева с включен ДДС.

начин на определяне на вдииичияп цена: Единичнага цена на Газьоп за промишлени и комунални цели
1гпкш по настоящия борсов договор е средна цена“ на 1000 литра без
ддс за гпкц валидна в деня на
сключване на борсовия договор 17 092019 т. увеличена с надценка в размер на 30 лв./1000 л. без ддс
(тридесет и осем лева на хиляда литра без дд0) с включени транспортни и товарно разтоварни работи Франко
,
складова база на дом за медиксооциални грижи за деца 1дмсгд1 гр. дебелец, ул. Патриарх Евтимий по 49
.
”Средна цена на 1000 литра без ддс за гпкц се определя, като
средна вепянина от действащите цени за
ГПКЦ гю
Сакра“
ООД
Ойл“
София].
ООД
[база
.Инса
цеюразписите на
Петролна база с. Бетзем/ и .Литекс"

борсовия договор 17 1192019 г
за промишлени и комунални цепи ппкш
2. количество: 00 000 л (шестдесет хиляди литра) 10%
количеството е прогнозна и е на база потреблението за минал период. като дмсгд тр. дебелец ще то
усвоява според нуждите си. а Продавача приема. че няма да има претенции в случаи, не обемът на сделката не
бъде изпълнен изцяло.
3. КАЧЕСТВО НА ГОРИВОТО:
да оттоварп на „Наредба за изискваните за качеството на течните горива.
и
условията, реда начина за техния контрол“ прието с Постановление на 110 0915005 07 2003 т. обн. в дв не
0012003 т , посп ном в да 10 63 от 31 07 2018 г и БДС Продавачът представя Декларация
за съответствие на
качеството на тенните горива Продавачът носи отговорност за вреди, протекли от доставка на некачествено
АД /ПСБ Аспарухсвп/ в
деня на включване на
1. характеристика: Гааьоп

:

,

гориво
5. ОПАКОВКА: напивнв
5. ПРОИЗХОД ЮРОИЗВОДИТЕШ: Европейски съюз
64 ГОДИНА НА
ПРОИЗВОДСТВОЮАДЕПЯНЕП 2019 ”2020 ”2021 т.
7. СРОК НА ГОДНОСТ ЮЪХРАНЕНИЕП съгласно БДС
В. НОРМА НА ТОВАРЕНЕ И ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ УСЛОВИЯ:
съгласно капацитета На вместимост на
обекта и размера на заявеното количество Минимално предварително заявено количество за еднократна
доставка не помапко от с 000 л (шест хиляди литра) за зимния период и не помалко от 3 000 л. (три хиляди
литра) за -летния период транспорт се извършва от Продавача с автоцистерна
за доставка и разеоз.
9. МЯСТО НА ПРЕДАВАНЕ ЮРАНКИРОВКМ: франко складова база на Дом за медикоаспциапни грижи
за
деца 1дмсгд1- тр дебелец, уп. Патриарх Евтимии не 49
10. СРОК НА ДОСТАВКА И СРОК НА ДОГОВОР
.
10
Срок на доставка до 40 (четиридесет и осем) часа след подадена писмена
заявка
102 Срок на договора“ дотоворьт влиза в сила от 20092019 г и е за срок от 2 (две) тодини или до
изчерпване на количеството, което от двете събития настъпи по-ранс
10 3 При закриване и ликвидация на дом
за медикосоциапни грижи за деца дмсгд гр. дебелец а срока на
действие на борсовия договор, сьщият се счита за прекратен, като дмсгд гр дебелец не дължи неустоика
п. условие НА ЗАППАЩАНЕ нА ЦЕНАТА: Цената на заплащане на всяка отделна партида гпкц е Средна
цена“ на 1000 литра без ддс за гпкц в деня на получаване на стоката. увеличена с дотоеорената на сесия на
.Софииска стокова борса“ АД надценка в размер на 38 пв/ЮОО п без ДДС (тридесет и осем лева на хиляда
литра без дЦС), с вкпкщени транспортни и товариоераптоварни разходи аа доставените
1

,

,

количества се
подписва Приемна-предавателен протокол. Продавачът представя декларация за цветветствив на качеството
на течните торива. Фактура и заверени от Продавача ценоразписите на „Сава“ оод, инса вип“ оод и Литекс“
ад. за гпкц в деня на получаване на стоката

ГПК,

111

/

7

Е/Ш С
.

(

,

Приложение към договор но.
“Средна цена на 1000 литра без ддс за гпкц се определя, като средна
величина от действащите цени за
тпкц по денорззписите на Секса” оод /база София/, „Инса оип“ оод /Петропна база с Бепоземт и ,Литекс“
- от гореизброените
Ад гпсб Аспарухово/ в деня на получаване на стоката в случай, че няма достъп до някои

официално обявени ценоразлиси, то средна цена се определя като средна величина от действащите цени за
глкц от останалите цеНоразписи
Размерът на надценката е постоянен за целия срок на договора.
12. ЕКПЮЧЕНИ РАЗХОДИ Е ЦЕНАТА“ стойността
на стоката, транспорт и товарно разтоварни разходи
,
дом
база
грижи
на
складова
за медикогсоциапни
за деца (дмсгд/ - тр. дебелец, ул. Патриарх Евтимий

тази

13. НАчИН НА ппАЩАНЕ: банков превод (ППатежНо нареждане) след
издаване на Фактура
14. срок 3А ПЛАЩАНЕ нА ЦЕНАТА: до 30 ттридесетт календарни дни от
датата на издаване на Фактура.
15. Акт, удостоверявдщ ПРЕДАВАНЕТО НА
протокол и декларация

стотд: приемнопредаватепен

за съответствие на качеството на течните горива
16.

НАЧИН НА

УСТАНОВЯВАНЕ

автоцистерните за всяка доставка

17. ОРГАН, УДОСТОЕЕРЯБАЩ

НА

КОПИЧЕСТВОТО:

КАЧЕСТЕПТО

НА

измерване чрез уредите За мерене На

ПОПУЧАЕАНАТА СТОКА: независима контролна

организация.

15. РЕКЛАМАЦИОНЕН СРОК. НАЧИН НА УРЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИТЕ:

за контество в момента на
приемане На стоката в присъствие на предпазител на Продавача и представител на- Купувача. за
несъответствие в качеството в срок до три дни след даставкша.
- се установява с акт. издаден от Независима контролна организация дистд
Несьответствието в качеството
гр Дебелец има право да изисква лабораторни анализи за съответствие на показателите на получаваните
горива и тези, посочени в декларацията за съответствие на качеството за партидата от която е доставеното

,

гориво
При установяване на несъответствие на показателите за качество, Продавачът е длъжен да достави за негова
смет-ка същото количество и вид гориво с нанество, съответстващо на изискванията, в едноседмичен срок от
установяването, а за нанесени вреди по вина на Продавана да възстанови разходите за отстраняването им
те. ГАРАНЦИЯ и обезпечения тдвпозитт относно изпълнението на договора за покупко-продажба:

-

Продавачът внася гаранционен депозит в размер на

ддс

ги

(два процента) от стойността на борсовия договор без

Гаранционнин депозит е предназначен да послужи за прихващане на евентуално дължима неусгсика. в случаи
на пълно или частично неизпълнение на условията на склшнии борсов договор Гаранционнинт депозит стои
блокиран по оиетка на оста Ад до момента на изпълнение на борсовия договор или до изтичане на договорните
срокове. След това депозитът се освобоищава и се връща на Продавача по ред и Начин приети в Правилника на
„Софийска Стокова Борса“ АД.

Дебелец не внася гаранционен депозит
За неизпълнение на задъгокенияга по сключения борсов договор, неизправната страна
дължи на изправната обезщетение за забава в размер на това част от законната лихва върху дължимата сума
за всеки просртен ден, от датата на падежа до датата на окончателното и изплащане
21. ЦОКУМЕнтАЦИЯ НА СТОКАТА: Декларация за съответствие на качеството на течните горива, приемно предавателен протокол. фактура и заверени от Продавача деноразпосиге на Саиса" оод, Ииса оип" оод и
Литекс“ Ад за гпкц към датата на всяка доставка
22. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че стоката е освободена от претенъми и задължения към трети лица и фирми
23. ПРЕКРАТЯБАНЕ НА БОРСОБИЯ ДОГОВОР:
23 1 с изтичане на срока на договора
23 2 При изчерпване на цялата количество гориво по договора
23 3 Поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните в този случай изправната страна
поканва неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като предупреждава, че при
неспазване на срока, ще счита договора за развален

дмсгд
2п.

гр.

,
неустоим

.

Кт

ЗМ/ „/

Приложение към дотовор но
24.

други уговорки: с подписването на настоящия борсов
дотовор. членовете на борсата
представляващи Купувача и Продавача декларират и удостоверяват
изрично писменото си съгласие за
цялостно, пълно и безусловно прехвърляне на възникналите за тях парични и
други вземания и задължения По
борсовия договор върху клиентите им,
поръчали сключване на борсовата сделка, считано от момента
на
нейното сключване.
с подписване на натоящия борсов договор, членовете на борсата представляващи Купувача и Продавача
декларират и удостоверяват Изрично писменото си съгласие.
клиентите им поръчали сключване на борсовата
сделка, да бъдат привлечени или да аст-ъпят като ответник при
спор отнесен пред борсовия ароипраж, както и
да ги заместят по борсовата сделка по смисъла на чл 102 на зад,
включително в качеството му на ответник по
смисъла на чл 228 на ГПК
При подписване на
настоящия договор Продавача представя на Купувача документи
съгласно чл, за от
Закона за обществените поръчки.
Настоящата „Спецификация и допълнителни клаузи“
е неразделна част от борсовия договор
клиент - купувнч
дом зА медико СОЦИАЛНИ грижи зА децн тдмсгш девепец
.
вулстнт 104030497
Адрес

,

деоепец 5030, ул „Патриарх Евтимии Търновски“
теп:06117/2149,фаш:06117/2130
тр

т49

лице за контанг Ралица димитрова,
озм. 0879 252 7о1
член нн БОРСАТА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУЕАЧА

Фирма. „орел ерокериджеоод
Адрес тр София 1309 ж и Илинден, бп тзт 5,
вх г. ап.75
тел огтвзт оо 29
ПИЦЕНЗИРАН БРОКЕР
> предстнвител нд КУПУЕАЧА
Ине. никопаи Калеев
озм- оваа 307 ева
клиент - ПРОДАВАЧ

Фирма ..САКСА“
оод
еик. 131245283: ин по зддс. во 1312453:
Адрес на управление: тр долна оанн 2040, област София,
1
ул „Търговока“
Адрес за кореспонденция тр Нови Искър1280,кв курипо, Петролна база „САКСА“
тел по от 72 24, факс 021991 75 от
лице за контакт даниепа гъпъоова, озм 0888 279 202, еттттвл шалтетаоатаоояаеваква-ор
оотп
член нА БОРСАТА- ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА
Фирма „АНИЕА“ еоод

т

Адрес за кореспонденция тр София 1303. ул Ооотово на 50, офис
на партера
вт 52
тел

вто

пицЕнзИРАн врокев- ПРЕДСТАВИТЕЛ
Име Емилия кроиторова

озм- поне

НА ПРОДАВАЧА

931 ооо

(е. Х
ПРОДАВАЧ”

.

х.

купувАч

!лодлисап като представител/

.Да
тттодписапятато

ГПАВЕН ИЗПЪПН

„СОФИЙСКА СТ

А БОРСА“

Ад

представител

