ПОРЪЧКА-СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ 001 от 18.11.2019 г.
към Договор за борсово представителство от 11.11.2019 г.
ДОВЕРИТЕЛЯТ упълномощава ДОВЕРЕНИКА да търгува на ССБ, съгласно условията на
Договора за борсово представителство и при по-долу посоченита условия, стоките както следва:
1.Вид поръчка: ПОКУПКА по Закона за обществените поръчки.
2.Наименование на стоката:
Автомобилен Бензин А95Н
Дизелово моторно гориво Б6
Пропан-бутан
Гориво за отопление със съдържание на сяра, не повече от 1 %
3.Количество:
Автомобилен бензин А95Н – 27 100 л /двадесет и седем хиляди и сто/  15%
Дизелово моторно гориво Б6 – 160 720 л /сто и шестдесет хиляди седемстотин и двадесет/  15%
Пропан-бутан – 34 150 л /тридесет и четири хиляди сто и петдесет/  15%
Гориво за отопление със съдържание на сяра, не повече от 1 % - 20 000 л /двадесет хиляди/  15%
гр.Габрово
№
1.
2.
3.
4.

Вид гориво

Количество/
литри
15 400
Автомобилен Бензин А95Н
Дизелово моторно гориво Б6 123 720
18 850
Пропан-бутан
Гориво за отопление със 20 000
съдържание на сяра, не повече
от 1 %

гр.Трявна
№
1.
2.
3.

Вид гориво
Автомобилен Бензин А95Н
Дизелово моторно гориво Б6
Пропан-бутан

Количество/
литри
6 940
18 000
8 100

гр.Дряново
№
1.
2.
3.

Вид гориво
Автомобилен Бензин А95Н
Дизелово моторно гориво Б6
Пропан-бутан

Количество/
литри
4 760
19 000
7 200

Количествата са прогнозни и са на база потреблението на минал период, като крайния
Купувач /Възложител/ ще ги усвоява според нуждите си, а крайния Продавач /Изпълнител/ приема,
че няма да има претенции в случай, че обемът на сделката не бъде изпълнен изцяло.
4.Качество /по БДС, по анализно свидетелство, по оглед/: Горивото, обект на доставката, да
отговаря на изискванията на качеството, съгласно чл.6 от „Наредба за изискванията за качеството на
течните горива, реда и начина на техния контрол”, приета с Постановление на МС № 156/15.07.2003
г., обн. В ДВ бр.66/2003 и нейните изменения и допълнения приети с ПМС № 192/16.08.2015г., ПМС
222/13.09.2007 г. и посл. изм. в ДВ № 4 от 09.01.2018 г. и БДС.

5.Опаковка: Наливно.
6.Праизход /производител/: Европейски Съюз.
7.Година на производство /заделяне/: 2020г./2021г./2022г.
8.Срок на годност /съхранение/: Съгласно БДС.
9.Модул на делимост: 1 /един/ контракт, 4 обособени позиции.
10.Място на предаване /франкировка/: За Автомобилен бензин А95Н; Дизелово моторно гориво
Б6; Пропан-бутан - зареждане на бензиностанции на Продавача. Продавачът да притежава поне
една бензиностанция /собствена, наета, или с договор за дистрибуция/ на територията на градовете:
Габрово,Трявна и Дряново, която да предлага всички видове горива, предмет на спецификацията,
чрез карти за безналично плащане и да са с работно време 24 часа – 7 дни в седмицата.
Бензиностанцията в гр.Габрово, да не се намира на повече от 2,5 /два и половина/ километра от
управлението на “В и К” ООД гр.Габрово., бул.”Трети март” №6.
За Гориво за отопление със съдържание на сяра, не повече от 1 % - франко “В и К” ООД,
гр.Габрово, бул.”Трети март” №6.
11.Срок на доставка и срок на договора: За Автомобилен бензин А95Н; Дизелово моторно
горшво Б6; Пропан-бутан, чрез бензиностанции на продавача - ежедневно, считано от 15.03.2020 г.
и със срок до 15.03.2022г.
За Гориво за отопление със съдържание на сяра, не повече от 1 % - доставка до 3/три/ работни
дни след всяка писмена заявка, считано от 15.03.2020 г. и със срок до 15.03.2022г.
12.Минимална цена, начин на формиране: Цената на заплащане на горивото Автомобилен
Бензин А95Н, е продажната цена на 1 литър с ДДС на колонка на бензиностанциите на Продавача, в
деня на зареждане, намалена с търговска отстъпка в размер на минимум 0,06 лв/литър с ДДС /нула
цяло, нула шест лева за литър с ДДС/, след представяне на фактура, отчет за зареденото гориво по
автомобили и вид гориво от Продавача и номера на картите от Продавача.
Цената на заплащане на горивото Дизелово моторно гориво Б6, е продажната цена на 1 литър с
ДДС на колонка на бензиностанциите на Продавача, в деня на зареждане, намалена с търговска
отстъпка в размер на минимум 0,06 лв/литър с ДДС /нула цяло, нула шест лева за литър с ДДС/, след
представяне на фактура, отчет за зареденото гориво по автомобили и вид гориво от Продавача и
номера на картите от Продавача.
Цената на заплащане на горивото Пропан-бутан, е продажната цена на 1 литър с ДДС на колонка на
бензиностанциите на Продавача, в деня на зареждане, намалена с търговска отстъпка в размер на 0,03
лв/литър с ДДС /нула цяло, нула три лева за литър с ДДС/, след представяне на фактура, отчет за
зареденото гориво по автомобили и вид гориво от Продавача и номера на картите от Продавача.
Цената на заплащане на Горивото за отопление със съдържание на сяра, не повече от 1 %, е
цената на 1000 литра без ДДС, равна на действащата цена на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, за
Газьол за ПКЦ в деня на получаване на стоката, намалена с търговска отстъпка в размир на 40 лв
/четердесет лева/. Продавачът предоставя Декларация за качеството на течните горива, фактура и
заверен документ на цената на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Газьол за ПКЦ към датата на всяка
доставката. Норма на товарене 10 000 литра.
13.Начин на плащане: Банков превод /платежно нареждане/ след издаване на фактура и отчет на
зареденото гориво.
14.Срок на плащане: 15 /петнадесет/ календарни дни, след издаване на фактура и отчет на
зареденото гориво. Фактурирането се извършва 1 /един/ пъти в месеца, на дата уточена допълнително
между Купувача и Продавача.
15.Акт, удостоверяващ предаването на стоката: За Автомобилен бензин А95Н; Дизелово
моторно горшво Б6; Пропан-бутан - Карта и фискален бон.
За Гориво за отопление със съдържание на сяра, не повече от 1 % - Приемно – предаветелен
протокол и Декларация за съответствие на качеството на течните горива.
16.Начин на установяване на количеството: За Автомобилен бензин А95Н; Дизелово моторно
горшво Б6; Пропан-бутан - Извършва се в момента на зареждане на автомобила според
измервателното устройство и показанията на колонката.

За Гориво за отопление със съдържание на сяра, не повече от 1 % - Чрез измервателните уреди на
автоцистерната при доставка.
17.Орган, удастоверяващ качеството на получената стока: Независима контролна организация.
18.Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: За количество – в момента на
приемане на стоката, в присъствие на прадставител на Продавача и представител на Купувача; за
качество – до 10 /десет/ след излизане на пробата за качество.
19.Допълнителни изисквания: За зареждането на Автомобилен бензин А95Н; Дизелово моторно
горшво Б6; Пропан-бутан на бензиностанции в гр.Габрово, гр.Трявна и гр.Дряново, в срок до 10
/десет/ работни дни след подписване на борсов Договор и предоставяне от страна на „В и К” ООД
гр.Габрово списък на зареждащите автомобили и техните регистрационни номера, Продавача да
издаде карти за безналично плащане.
Издавенето на картите, обслужването и движението по тях е за сметка на Продавача и е безплатно за
„В и К” ООД гр.Габрово. „В и К” ООД гр.Габрово си запазва и правото да добавя в списъка
новозакупени автомобили.
20.Гаранционни депозити: Не
21.Отговорност: Заплащането на неустойка не освобождава крайният Купувач /Възложител/ от
плащане на доставени, но незаплатени количества и евентуално дължими лихви върху неплатените
суми – за просрочие на плащанията.
22.Неустойки: При неизпълнение на задълженията по сключения борсов Даговор, неизправната
страна дължи на изправната обещетение в размер на 1 % от стойността на неизпълнението с ДДС.
Неустойката за забава е 0.1% от стойността на ден, но не повече от 10 % от стойноста на забавеното
изпълнение.
23.Комисионно възнаграждение на борсовият посредник /брокер/: 0,4% /нула цяло и четири на
сто/ от стойността на сключения борсов Договар без ДДС. В комисионното възнаграждение е
включена борсовата такса към ССБ АД.
24.Срок на валидност на поръчата-спецификация: до слючване на борсов Договор, но не по-късно
от 45 /четирдесет и пет/ дни.
25.Прекратяване на борсовия Договор:
25.1.С изтичане на срока на Договора.
25.2.При достигане на общата стойност на Договора.
25.3.Поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. В този случай
изправната страна поканва неизправната да изпълни задълженията си в подходящия за това срок,
като предупреждава, че при неспазване на срока, ще счита договора за развален. След
прекратяване надействието на сключения борсов Договор, неговите клаузи ще се прилагат до
окончателното изпълнение на всички задължения на страните, възникнали през периода на
неговото действие.
26.Декларации:
26.1.Доверителят декларира, че е запознат, съгласен е и напълно приема правилата на търговия на
“Софийска Стокова Борса” АД, условията и законите по които се извършва борсовата търговия в
РБългария.
26.2.Доверителят приема безусловно да изпълнява ангажиментите си по сключения за негова
сметка борсов Договор, само при условие че същия е съобразен напълно с условията и
изискванията му, заверени в настоящата Поръчка-спецификация или е сключен при по-добри
такива.
27.Други уговорки:
27.1.В срок до десет работни дни от датата на подписване на борсов Договор, крайния Продавач
или негов представител се задължава да представят пред крайния Купувач, в оригинал или
зеверени копия /”Вярно с оригинала”, дата, подпис и печат/ всички документи изискуеми по чл.54
и чл.55 от ЗОП.
27.2.Крайния Продавач декларира, че стоката, обект на борсовия Договор, е освободена от
претенции и задължения към трети лица и фирми.

27.3.С подписването на борсов Договор представителите /борсовите членова/ на крайните
Продавач и Купувач, декларират писмено изричното си съгласие за цялостно, пълно и безусловно
прехвърляне на възникналите за тях парични, стокови и други вземания, права и задължения по
борсовия Договор върху упълномощилите ги лица – съответните крайни Продавеч и Купувач.
27.4.Крайните Продавач и Купувач потвърждават изричното си съгласие за цялостно, пълно и
безусловно приемане на възникналите за тях парични, стокови и други вземания, права и
задължения по борсов Договор, сключен за тяхна сметка от представляващите ги борсови членове
в случай, че в срок от 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на борсовия Договор от страна
на крайния Продавач и/или Купувач, те не го оспорват или не предявят изрична претенция по
отношение на неговата валидност.
27.5.Всички спорове, породени при изпълнението на борсовия Договор или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за
попълване на празноти в договора или придпособяването му към нововъзникнали обстоятелства се
решават в дух на добра търовска етика. При лепса на съгласие, ше бъдат решавани от борсовия
арбитраж към ССБ АД или съответния родово компетентен съд.
27.6.В случай, че допълнителни уговорки бъдат направени след момента на сключване на борсов
Договор директно между крайния Продавач и Купувач, същите са валидни и се считат за
неразделна част от борсовия Договор, само ако са направени в писмена форма – чрез
Допълнително споразумение, което се прикрепва към всеки един екземпляр от Договора. В този
случай Довереникът по настоящата Поръчка-спецификация трябва да получи от Доверителя копие
от сключуното Допълнително споразумение в срок от 48 /четирдесет и осем/ часа след негово
сключване, но не е отговорен за произтичащите от промените последствия.

Настоящата Поръчка-спецификация е неразделна част от Договора за борсово предсатвитество.

ДОВЕРИТЕЛ……/чл. 36А от ЗОП/……….

ДОВЕРЕНИК:…… /чл. 36А от ЗОП/……….

