С О Ф И Й С К А СТОКОВА Б О Р С А " АД
БОРСОВ ДОГОВОР №
за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове
на "Софийска Стокова Борса" АД
Днес, 19.12.2014 г. на сесия на Софийска стокова борса АД (ССБ АД) между:
Члена на борсата „Ого" ЕООД представляващ КУПУВАЧА - Община Велико Търново, по
договор за борсово представителство от 08.12.2014 г,, поръчка-спецификация No. 1/08.12.2014 г. и
Решение No. РД 24-80/ 08.12.2014 г. г. чрез упълномощения му лицензиран брокер Мария Боржукова
от една страна и от друга страна:
Члена на борсата "СКИПЪР" ООД представляващ ПРОДАВАЧА - „Дипеста" ООД , чрез
упълномощения му лицензиран брокер Олег Гусаков,
се сключи този договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде, а КУПУВАЧЪТ да приеме и заплати стоката, описана
в приложената към договора спесификация.

П. КАЧЕСТВО, ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА
Чл.2ЛЛ. Стоката следва да съответства на посочените в спесиф и кадията качество, вид, стандарт,
асортимент, комплектност, технически показатели и други параметри и изисквания.
Чл.2Л.2. При определяне на качеството по мостри в спесификацията се определя броя им, мястото,
начина и срока им на съхранение и идентифицирането им /подпечатване, подписване или
пломбиране/. Ако не е уговорено друго в спецификацията, мострите се предоставят от ПРОДАВАЧА
безплатно, като последния има право да ги получи обратно при неизпълнение на договора по вина на
КУПУВАЧА,
Чл.2.2. Опаковането, маркирането и етикетирането на стоката се извършва от ПРОДАВАЧА,
съгласно изискванията на БДС, отрасловите нормали или обичайните условия, доколкото в
спецификацията не са уговорени специални изисквания,
П1. ЦЕНА И У С Л О В И Я НА П Л А Щ А Н Е
Чл.ЗЛ. Цената на стоката е паричната сума, по която е постигнато съгласие от брокерите по време на
борсова сесия на "Софийска стокова борса" АД.
Чл.3.2. В цената на стоката се включва стойността, на опаковката, транспорта, данъци, акцизи и
други обичайни разходи,доколкото не е уговорено друго между страните в спесификацията.
Чл.3.3. Заплащането на цената следва да се извърши в срок, условия и по начин, посочени в
спецификацията При липса на такива уговорки или на някоя от тях КУПУВАЧЪТ следва да заплати
цената, съобразно изискванията на законните разпоредби.
IV. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, С О Б С Т В Е Н О С Т , РИСК
Чл.4Л. Предаването на стоката следва да се извърши в срока, на мястото и по начина, посочени в
спецификацията. При липса на такива уговорки или на някоя от тях, ПРОДАВАЧЪТ следва да
предаде стоката на КУПУВАЧА, съобразно изискванията на законните разпоредби.
Чл.4.2. Собствеността и рискът от погиване и увреждане на стоката, ако не е уговорено друго в
спецификацията, преминават от ПРОДАВАЧА върху КУПУВАЧА с предаване на стоката.
V. О Б Е З П Е Ч А В А Н Е НА Д О Г О В О Р Н И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я И РИСКОВИ С Ъ Б И Т И Я
Чл.5Л. Изпълнението на всяко договорно задължение може да бъде обезпечено с предвидени в
спесификацията банкови или други гаранции, залог, поръчителство и др. Сумите, условията и срокът
на валидност на тези обезпечения се описват в спесификацията.
Чл.5.2. ПРОДАВАЧЪТ може да гарантира предоставянето на стоката, а КУПУВАЧЪТ може да
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гарантира изплащането на цената й с внасянето на депозит по сметка на Клиринговата къща на
"ССБ" АД. При отказ за изпълнение на посочените задължения, неизправната страна губи
предварително внесеният депозит, като сумата се предоставя на изправната страна.
VI. РЕКЛАМАЦИИ
Чл.6.1. Рекламации за несъответствия в количеството и качеството на получената стока се
удостоверяват с предвидените в спесификацията констативни актове. Рекламациите се отправят и
уреждат по предвидения в спесификацията срок и условия, а ако такива не са предвидени-съобразно
законните разпоредби.
Чл.6.2Л. Рекламации, отнасящи се до явни недостатъци следва да бъдат предявени веднага след
приемането/предаването на стоката. За недостатъци на стоката, покрити от гаранционна отговорност
на ПРОДАВАЧА, сроковете за предявяване на рекламациите не могат да бъдат по-дълги от
гара[1ционния срок.
Чл.6.2.2. Скритите недостатъци на стоката, покрити от общата или от гаранционната отговорност на
ПРОДАВАЧА се предявяват незабавно след откриването им, но не по-късно от общия давностен
срок по ЗЗД или от срокът, договорен от страните.
VII. ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.7.1, Неизпълнението на всяко договорно задължение може да бъде скрепено с неустойка,
посочена в спецификацията. Размерът на неустойката може да бъде определен в глобална парична
сума или в процент от нереализираната сделка.
Чл.7.2. Изправната страна може да търси обезщетение за реално претърпените вреди, непокрити от
размера на уговорените неустойки.
VHI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.8.1. Страните се освобождават от срока за изпълнение на договорните си задължения, ако
невъзможността да се изпълни в срок се дължи на непреодолима сила.
Чл.8.2. Страната, която се позовава на непреодолима сила, е длъжна да уведоми другата страна за
събитието в 3-дневен срок от настъпването му и да й изпрати писмено потвърждение за това събитие
от официален орган в 10-дневен орган от настъпването. По същия начин и в същите срокове следва
да бъде отправено и съобщение за прекратяване на събитието.
Чл.8.3. Срокът за изпълнение на задълженията по договора се удължава с времето, през което е
била налице непреодолима сила,възпрепятствувала изпълнението им. Ако непреодолимата сила
продължи повече от 30 дни страната, която не е получила изпълнение, може да прекрати изцяло или
частично договора.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.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 с конкретизирани
искания по основание и размер.
Чл.9.2.1. "Софийска стокова борса" АД не е страна по настоящия договор и не носи отговорност за
изпълнението на договорните задължения на страните.
Чл.9.2.2. В тридневен срок от сключване на сделката, страните следва да преведат по разплащателна
сметка IBAN № BG63 BGUS
на "Софийска стокова борса" АД при БАКБ АД,
BIC код: BGUSBGSF, комисионно възнаграждение в размер 0,2% (нула точка две десети) върху
общата стойност на сключената сделка.
Чл.9.3. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилага общото гражданско
законодателство.

приложение към договор №.
СПЕСИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Наименование на
стоката
Бензин А95Н
Евродизел
Моторно масло М 10 Д
Моторно масло М 16 Д
Трансмисионно масло

Количество за две
години в литри +/- 20%
3 200 литра
36 000 литра
200 литра
200 литра
150 литра

Ед. цена с отстъпка
Обща цена с ДДС
ЛВ./Л. с Д Д С
2.25 лв./л.
7 200 лв.
2.18 лв./л.
78 480 лв.
3.00 лв./л.
600 лв.
3.20 лв./л.
640 лв.
4.80 лв./л.
720 лв.
Обща стойност с ДДС:
87 640 лв.

Словом: осемдесет и седем хиляди шестстотин и четиридесет лева с ДДС.
1. Наименование на стоката: течни горива, смазочни материали и автоконсумативи.
2. Купувачът закупува стоките в бензиностанциите на Продавача при условията на отложено
плащане, чрез използване на карти, за регистрация и авторизация на покупките, спазвайки Общите
условия за издаване и предоставяне право на ползване на този вид карти.
3. Допълнителна характеристика и количества на горивата от контракта:
- Бензин А95Н - 3200 литра +/-20%;
- Евродизел 36 000 хил. литра +/- 20% ;
4. Допълнителна характеристика и количества на смазочните материали от контракта:
- моторно масло М 10 Д - 200 л. +/-20%;
- моторно масло М 16 Д - 200 л. +/-20%;
- трансмисионно масло - 150 л. +/-20%
- др. препарати: антифриз, спирачна течност, течност за чистачки.
5. Опаковка: горивата наливно, а смазочните материали и консумативи в туби или бутилирани.
6. Година на производство: 2014/2015/2016 г.
7. Срок на годност: по БДС
8. Място на предаване на стоката: гр.Килифарево.
9. Срок на предаване на стоката: за цялото количество - 2 г. от сключване на борсовия договор.
10. Начин на установяване на количеството: Разпечатка (на хартиен или електронен вид), отразяваща
закупените количества.
11. Начин на плащане и срок на плащане: банков превод до 30 дни от датата на приемане на
фактурата. Фактуриране един път месечно в последното число на текущия месец.
12. Гаранция/депозит: Продавачът внася 100 лева по сметка на ССБ АД. Депозита се освобождава от
ССБ АД, по реда и начина, установен в Правилника на ССБ АД,
13. Неустойка: За неизпълнение на задължения по борсовия договор неустойката е 1% от
стойността на неизпълнението с ДДС. Неустойката за забава е ОЛП + 10% от стойността на
забавеното плащане,
14. Договорът с предмет "Доставка на течни горива,смазочни материали и автоконсумативи за
нуждите на ОП „Зелени системи", Община Велико Търново" е с срок две години,
15. Договора с предмет "Доставка на течни горива,смазочни материали и автоконсумативи за
нуждите на ОП „Зелени системи", Община Велико Търново" влиза в сила от датата на сключването
му,
16. Стоката е освободена от права и претенции от страна на трети лица.
17. Качество: съгласно нормативни документи и БДС,
18. Рекламационен срок и начин на уреждане на рекламациите: Съгласно общите условия на
Изпълнителя,
19. Цена:
19.1. За артикулите по т.З, формирана на база цена на бензиностанции Лукойл в деня на зареждане с
приспадната отстъпка в размер на: 0.04 лв./л. с ДДС. Отстъпката остава неггроменена за целия срок на
договора.

19.2. За артикулите по т.4, както следва:
- моторно масло М 10 Д - 200 л. +/-20%, цена 3.00 лв./л. с ДДС
- моторно масло М 16 Д - 200 л. +/-20%, цена 3.20 лв./л. с ДДС
- трансмисионно масло - 150 л. +/-20%, цена 4.80 лв./л. с ДДС
20. Условия на цената: предложената цена с търговска отстъпка.
КРАЕН КЛИЕНТ - КУПУВАЧ
Община Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2
ЕИК(
Тел: (
Факс: С
представлявано От инж. Даниел Панов - кмет
Лице за контакт: Теодора Минкова, Милена Курдова
ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА
"Ого" ЕООД
Адрес: гр. София, пл. "България" No. 1, НДК адм. сграда, зала 13, ССБ АД
Факс:
Моб. (
„. , .
ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА
Мария Боржукова
КРАЕН КЛИЕНТ - ПРОДАВАЧ
„Дипеста" ООД
ЕИК:
Адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Петър Пармаков" No. 3
Тел.
Представлявано от Петър Димитров i
ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА
СКИПЪР ООД
ЕИК
Адрес: гр. София 1421, ул. Галичица № 13
ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА
Олег Гусаков

КУПУВАЧ: ..^л
подписал като представител
/Мария Боржукова/s

ПРОДАВАЧ:
..„<....
подписал като представител
/Олег Гусаков/
^

ГЛАВЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
Р НА "СОФИЙСКА
ОВА БОРСА" АД

ТЗаеил Симов/

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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