СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА

АД

БОРСОВ ДОГОВОР По НСИ)“)...
за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове
на "“Софийска стокова борса" АД
Днес. 03.12.2019 г., на сесия на ””Софийска стокова борса" АД (ССБ АД) между члена на
борсата “УНИБРОКС” ЕООД. представляващ “ВиК” ООД - Габрово по Договор за борсово

представителство от 18.11.20191“. и Поръчка-спецификация Ме 02/18.11.20|9г.. чрез упълномощения
му лицензиран брокер Веселин Късцанев. наричан в текста КУПУВАЧ

и

члена на борсата “ИНТЕРБРОКС” ЕООД, представляващ “ДЖИ 1” ЕООД. по договор за борсово
представителство от 10.12.2018г., чрез упълномощения му лицензиран брокер Десислава Кръстева.
наричан в текста ПРОДАВАЧ
ес СКЛТОЧП ТОЗ" ДОГОВОР за СЛСДПОТО:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде, а КУПУВАЧЪТ да приеме и заплати стоката. описана
в приложената към договора спецификация.
КАЧЕСТВО, ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА.
Чл.2.1.1. Стоката следва да съответствува на посочените в спесификацията качество. вид. стандарт.
асортимент. комплектност. технически показатели и други параметри и изисквания.
Чл.2.1.2. При определяне на качеството по мостри в спецификацията се определя броят им. мястото.
начина и срока им на съхранение и идентифицирането им (подпечатване. подписване или
пломбиране). Ако не е уговорено друго в спесификацията. мострите се предоставят от ПРОДАВАЧА
безплатно. като последният има право да ги получи обратно при неизпълнение на договора по вина
на КУПУВАЧА.
Чл.2.2. Опаковането. маркирането и етикирането на стоката се извършва от ПРОДАВАЧА. съгласно
изискванията на БДС, отрасловите нормали или обичайните условия. доколкото в спесш|)иканияга не
са уговорени специални изисквания.
ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.3.1. 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 спесшриканията.
Чл.3.3. Заплащането на цената следва да се извърши в срок. условия и по начин. посочени в
спесификацията. При липса на такива уговорки или на някоия от тях КУПУВАЧЪТ следва да
заплати цената, съобразно изискванията на законните разпоредби.
ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. СОБСТВЕНОСТ. РИСК.
Чл.4.1. Предаването на стоката следва да се извърши в срока. на мястото и по начина. посочени в
спесификацията. 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
спесификацията. преминават от ПРОДАВАЧА върху КУПУВАЧА е предаване на стоката.
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ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И РИСКОВИ СЪБИТИЯ.
Чл.5.1. 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 спецификацията.
Чл.5.2. ПРОДАВАЧЪТ може да гарантира предоставянето на стоката. а КУПУВАЧЪТ може да
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.
РЕКЛАМАЦИИ
Чл.6.1. Рекламации за несъответствия в количеството и качеството на получената стока се
удостоверяват с предвидените в спецификацията констативни актове. Рекламации-те се отправят и
уреждат по предвидения в спесификацията срок и условия. а ако такива не са предвидени - съобразно
законните разпоредби.
Чл.6.2.1. Рекламации, отнасящи се до явни недостатъци следва да бъдат предявени веднага след
приемането/получаването на стоката. За недостатъци на стоката. покрити от гараНЦионна
отговорност на ПРОДАВАЧА, сроковете за предявяване на рекламациите не могат да бъдат по-дълги
от гаранционния 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 между страните.
ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.7.1. Неизпълнението на всяко договорно задължение може да бъде скрепено с неустойка.
посочена в спесификацията. Размерът на неустойките 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.
НЕПРЕОДОЛИМАСИЛА
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 срок 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 непреодолимата 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.

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 настоящм 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 сметка 1ВАМ
ВСтбЗ ВСтШЗ 9160 1001 9310 00, В1С: ВОШЗВОЗР на "Софийска стокова борса" АД при БАКБ
борсова такса в размер съгласно „Тарифа за борсовите такси и услуги".
Чл.9.3. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилага общото гражданско
законодателство.

Борсов договор М „3,620.
стр. 3 от общо 6

Приложение

М.!

1

към Договор М.]

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ
15Наименование на стоката. количество, ел.цени,
"

-7

:

Количест

Наименование "и
стоката:

.

.

во

Автомобилен Бензин А-95 Н
Дизелово моторно гориво Бб
Газ Пропан-бутан

,. ,
.

-,

/литра/
580
77 000
3 600

СТОЙНОСТ

Ед. цена лева/л
бензиноколонка
лева с ДДС
2.13

2.14
0.85

Обща стойност:
В това число и
ДДС:
/Обща стойност
без ДДС:!

на сделката:

Стойност в
лева с ДДС
1

235.40

164 780,00

3060.00
169 075,40
28 179,23

/140 896,17/

.дловом: сто и четирдесет хиляди осемстотип деветдесет и шест
лева и седемнадесет ст./с ДДС/
“Единичните цени при сключване на договора са
определени по следния начин:
Гените" на колонка на Продавача към 03.12.2019г. с включен ДДС. а именно - 2.18 лв/л с
ДДС за
Автомобилен бензин А-95 Н; 2.19 лв/л с ДДС за Дизелово моторно гориво 56; 0.88 лв/л с ДДС за Газ
*
пропан=бутан, са намалени с договорената на борсовата сесия търговска отстъпка в размер на
0 5 лева (нула цяло нула пет лева) с ДДС за Автомобилен бензин А95Н и
Дизелово моторно
ориво Бб; 0.03 лева (нула цяло нула три лева) за Газ пропан-бутан.
.".

.
н

Жоличество (мерна единица):

-

Автомобилен бензин А95Н 580 л /петстотин и осемдесет литра/ 1 15%
Дйзеловомоторно гориво Бб 77 000 л /седемдесет хиляди литра/ 1" 15%
Пропан-бутан - 3 600 л /три хиляди е шестстотин литра/ 1 15%
Ерличествата са прогнозни и са на база потреблението на минал период. като крайния
;
упувач ще ги усвоява според нуждите си, а крайния Продавач приема. че няма да има претенции в
лучай, че обемът на сделката не бъде изпълнен изцяло.
:".ТКачество /по БДС, по анализно свидетелство, по оглед/: Горивото. обект на доставката. да
"* отговаряла изискванията на качеството, съгласно чл.6 от „Наредба за изискванията за
качеството на
. .езтните5горива. реда и начина на техния контрол". приета с Постановление на МС М.- 156/15.07.2003
обн. В„ДВ бр.66/2003 и нейните изменения и допълнения
приети с ПМС Ма 192/16.08.2015г.. ПМС
Й2/13..О9.2007 г.и поел. изм. в ДВ М: 4 от 09.01.2018 г.и БДС.
Продавачът предоставя Декларация за съответствие на качеството на течните горива.
4

-

.”

5

*

паковка: Наливно.

производство /заделяне/: 2020г./2021г./2022г.
рок на-годност /съхрапение/: Съгласно БДС.
"За делнмост:
/един/ контракт.
„"а
/франкировка/:
Зареждане на бензиностанции на Продавача. Продавачът да
предаване
бензиностаНЦИя
поне
една
притежава
/собствена. наета. или с договор за дистрибуция/ на
ериторията на град Севлиево. която да предлага всички видове горива. предмет на спецификацията.
ез карти за безналично плащане и да са с работно време 24 часа - 7 дни в седмицата.
1(О:Срок на достаВка и срок на договора: Чрез бензиностанции на продавача в гр.Севлиево
ждедневно. считано от 14.03.2020г. и със срок до 15.03.2022г.
один“а-“="на
"

»

"

,

1
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т левааза литър с ДДС/, след представяне на фактура, отчет за зареденото гориво по автомобили
2130
от Продавача и номера на картите от Продавача.
:в
"а
заплащане на горивото Днзелово моторно гориво Бб, е продажната цена на литър с

,п

и

1

размер на 0.05 лв/литър с ДДС /нула цяло. нула пет лева за литър с ДДС/. след
не на фактура. отчет за зареденото гориво по автомобили и вид гори во от Продавача и
ностанциите на Продавача, в деня на зареждане, намалена с търговска отстъпка в размер на
Тятър с ДДС /нула цяло, нула три лева за литър с ДДС/. след представяне на фактура. отчет

“"

лното устройство и показанията на колонката.
-,

удастоверяващ качеството на получената стока: Независима контролна организация.
ацнонен срок, начин на уреждане на рекламациите: За количество - в момента на

на стоката, в присъствие на прадставител на Продавача и представител на Купувача; за
до 10 /десет/ след излизане на пробата за качество.
!.
*нителни
изисквания: За зареждането на Автомобилен бензин А95Н; Дизелово моторно
..
горштб; Пропан-бутан на бензиностанции в гр.Севлиево. в срок до 10 /десет/ работни дни след
““
“Не на борсов Договор и предоставяне от страна на ..В и К” ООД гр.Габрово списък на
>итс автомобили и техните регистрационни номера. Продавача да издаде карти за
бйзн иНно плащане.
авйнзеТто на
картите, обслужването и движението по тях е за сметка на Продавача и е безплатно за
УК” ООД гр.Габрово. „В и К” ООД гр.Габрово си запазва и
правото да добавя в списъка
е тва?

*

.

-

повозтени

автомобили.

но незаплатсни количества и евентуално дължими лихви върху неплатените суми # за
на плащанията.
.ойкн: При неизпълнение на задълженията по сключения борсов Даговор, неизправната
д жи на изправната обещетение в размер на % от стойността на неизпълнението с ДДС.
и“ата за забава е 0.1% от стойността на ден, но не повече от 10 % от стойноста на забавеното
".

1

*енТие.

-

ратнване на борсовия Договор:
натичане на срока на Договора.
.достигане на общата стойност на Договора.
ади виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. В този случай изправната
канва неизправната да изпълни задълженията си в подходящия за това срок. като
раждам, че при неспазване на срока. ще счита договора за развален. След прекратяване на
то на сключения борсов Договор, неговите клаузи ще се прилагат до окончателното
е на всички задължения на страните, възникнали през периода на неговото действие.
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в

настоящата Поръчка-спецификация или е сключен при по-Добри такива.

уговорки:

ния Продавач декларира, че стоката. обект на борсовия Договор. е освободена от
или и задължения към трети лица и фирми.
писването на борсов Договор представителите /борсовите членова/ на крайните Продавач
ув . , декларират писмено изричното си съгласие за цялостно пълно и безусловно прехвърляне
ъз жии-кналите за тях парични, стокови и други вземания, права и задължения по борсовия Договор
.ълномощилите ги лица съответните крайни Продавеч и Купувач.
върху
5215141“
сва ните Продавач и Купувач потвърждават изричното си съгласие за цялостно. пълно и

неговата валидност.
45АКИ спорове, породени при изпълнението на борсовия Договор или отнасящи се до неговото
, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
в договора или придпособяването му към нововъзникнали обстоятелства се решават в дух
тьровсКа етика. При лепса на съгласие ще бъдат решавани от борсовия арбитраж към ССБ
чие на

”7

„

ПРСДСТЗВИТеЛИ
СЛНО

на Продавача

споразумение

В

СРОК ОТ

И

Купувача. трябва да

48 /ЧСТИРИДСССТ И

ПОЛУЧЗТ КОПИС ОТ СКЛТОЧСНОТО

ОССМ/

часа СЛЕД

НСГОВО СКЛТОЧВЗНС,

но не е

а пр-ОИЗТИЧНЩИТС ОТ промените ПОСЛеДСТВИЯ.

ча част от договора
ИТЕЛНИ КЛАУЗИ”.

ФОД- Габрово
П

с:

Настоящото приложение

040128,.ИН по ЗДДС: ВС: 0817040128

М:

1
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И
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БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА:
ИРАН.
0885 чч-ч39 37
1Късцанев, мобилен

»

телефон:

Раковски, п.к.4150, ул."М.Добромиров”

.

Ме] 18

контакт: "Велко Котов; тел: 0889 622 009

а.“
5

Кръстева, мобилен телефон: 0888 55 42 43

.:

“

КУПУВАЧ:
/подписал ка

ьщлщ-лпи-„мшм

ГЛАВЕ
НА

“СО

Ъ

ДИРЕКТОР
БОРСА” АД
/

