
Дого „

ЗА БОРСОВО ПРЕД 1“

Днес, 27.06.2018 година в гр. Велинград, между:
От една страна:
1. СБПЛРПФЗ„Света Петка Българска“ ЕООД гр.

Велинград с БУЛСТАПЕИК) ВС 112059210, адрес: гр.
Велинград п.к.4600, местност “Четвърти километър“, община
Велинград, област Пазарджик, представлявано от Д-р Цветан
Илиев Дафов - Управител на СБПЛРПФЗ„Света Петка
Българска“ ЕООД гр. Велинград и гл. счетоводител Сашка
Кацарова, наричано по - нататък за краткост ДОВЕРИТЕЛ,

и
От друга страна:
2. „Г 4 ТРЕЙД“ ЕООД с ЕИК 201368943, седалище

област Враца, община Мездра, град Мездра, улица КОМ Ме

17, представлявано от Галин Георгиев Георгиев, чрез
пълномощник Зоя Симеонова пълномощно На 4128 от
26.09.2014 г. година на нотариус Ралица Янкова, нотариус в
район РС гр.София, регМе 383 на НК е в качеството на член на
Стокова борса /СБ/, наричано по - нататък за краткост
ДОВЕРЕНИК,

се сключи настоящият договор и
споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ

приема да сключва на Стокова борса, чрез
АКРЕДИТИРАНИЯ НА ПОДА НА СТОКОВА БОРСА
БРОКЕР, от свое име и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ с
двустранно съгласувана и подписана Поръчка -
спецификация, представляваща неразделна част от
настоящия договор. възложените по определения по-горе
начин сделки се извършват при спазване на Закона за
стоковите борси и тьржища /ЗСБТ/, Закона за обществените
поръчки /3ОП/, Търговския закон /ТЗ/ и други нормативни
актове, регламентиращи търговията с определен вид стоки,
както и в съответствиес правилата на борсата за тьргуване на
СЪОТВСТНИЯВИД СТОКИ.

страните се

ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.2. Правата и задълженията по договора, сключен от

ДОВЕРЕНИКА с трето лице, възникват направо за
ДОВЕРИТЕЛЯ, ако при сключването на договора
ДОВЕРЕНИКЪТ е спазил условията от настоящия договор
и Поръчка - спецификация по чл.І или е постигнал по-
добри такива.

Чл.3. При изпълнение на този договор страните трябвада
полагат грижа на добри стопани и търговци, а при поемането
на права и реализирането на задължения да бъдат
добросъвесгни.

Чл.4. Документи, получени по факс, е-таП или телекс, се
считат за дадени в писмена форма, като оригиналът трябва да
бъде изпратен по пощата или донесени на ръка и заведени в
ДСЛОБОДСТВОТО.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ
Чл.5. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава:
І. Да даде в писмена форма в Поръчка -

спецификация по чл.І своите изисквания /указания за
сключване на всяка конкретно възложена сделка.

2. Заедно с Поръчка - спецификация по чл. 1 да
предостави на ДОВЕРЕНИКА всички необходими
документи за съответната стока (сертификати и др., при
положение че е необходимо и се изисква), които съгласно
борсовите правила са необходими за участие в борсовите
сесии.
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противен случай носи пълна отговорност и се задължава да
заплати всички неустойки и пропуснати ползи на изправната
страна.

5. Да изпълни задълженията, съответно да упражнява
правата си по договорите с трети лица, сключени от
ДОВЕРЕНИКА, ако същият е скшочил тези договори в
съответствие с условията, дадени му в настоящия договор и в
Поръчка - спецификация по чл.І.

6. Да заплаща на ДОВЕРЕНИКА договорените
възнаграждения в срокове и при условия, както са
договорени между двете страни в раздел Х/ в настоящия
договор.

7. Да не възлага другиму изпълнението на Поръчка -
спецификация по чл. 1, както и изпълнението и
сключването на договори за борсово представителство с
други членове на стокови борси до изтичане на срока на
настоящия договор.

8. През срока на действие на договора да не
осъществява с трети лица преки сделки, имащи за предмет
стоки, възложени на ДОВЕРЕНИКА с Поръчка -
спецификация по чл.І в случай, че връзката между него и
тези трети лица е осъществена от ДОВЕРЕНИКА в
изпълнение на настоящия договор.

ІУ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА
Чл.6. ДОВЕРЕІ-ІИКЪТ се задължава:
1. Да изпълнява Поръчка - спецификация с грижа на

добър стопанин и защитава интересите наДОВЕРИТЕЛЯ.
2. Да направи анализ на пазара на предложената за

търгуване стока, като използвавсички фактори, които влияят
върху определянето на цената.

3. Да спазва строга конфиденциалност относно всички
факти, представляващи търговскататайна и станали извесгни

Поръчка -
спецификация.

4. Да проучи условията и да подготви сключването на
сделката, съгласно писмените указания на ДОВЕРИТЕЛЯ.
дадени в Поръчка - спецификация по чл.І.

5. Да участва в борсови сесии чрез свой упълномощен
брокер и да провежда отгьргуването на стоката съгласно
борсовите правила, като до момента на офериране е
обработил всички подробности по търговските условия на
ДОВЕРИТЕЛЯ.

6. да изисква като неразделна част от договора за
покупко-продажба на стоки посочени в Поръчка -
спецификация по чл.І лиценз или удостоверение за
търговия, когато упражняването на съответната дейност го
изисква.

7. Да информира незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ за
постигнатите резултати от борсовата сесия и да представи
сключения борсов договор в оригинал на ДОВЕРИТЕЈІЯ до
края на втория работен ден след деня на подписване на
борсовия договор.

8. Периодично да информира ДОВЕРИТЕЛЯ за
изпълнението на сключения договор и писмено да го
информира за възникнали проблеми.

9. При неизпълнение на склю' тиа борсов договор по
вина на контрагента да подаде" иск до Стоковата Борса в
срок, но р
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иск пред арбитража на СтоковатаБорса за усвояването му в
размер, съответстващ на предвиденото в Поръчка -
спецификация.

10. При възникване на необходимост от анекс към
сключен борсов договор незабавно да осведоми
ДОВЕРИТЕЛЯ. Изготвянето на анекса да става с писмено
съгласие наДОВЕРИТЕЛЯ.

11. Да пази доверената му търговска тайна освен в
случаите, когато нейното огласяване се налага с оглед
изпълнението на Поръчка - спецификация и след
получаване на писменно съгласие от ДОВЕРИТЕЛЯ.

12. Да информира незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ в
случай, че условията, при които се търси или предлага
стоката на последния, се различава от условията, дадени в
Поръчка - спецификация по чл.1 и да се изискат неговите
писмени указания за всеки такъв конкретен случай.

І3. Да не възлага другиму изпълнението на
Поръчка - спецификация по чл.1, както и изпълнението на
този договор.

И, При искане от ДОВЕРИТЕЛЯ да му предоставя
информация по всяко време за извършването на поръчката.

15. В случай че дадена поръчка не бъде изпълнена в
срок, ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен писмено да уведоми
ДОВЕРИТЕЛЯ за причините, поради които не е изпълнил
поръчката, и евентуално за действията, които следва да се
приемат за изпълнението й.

16. Да информира ДОВЕРИТЕЛЯ за възникващите
пречки при изпълнението на поръчката и да съобразява
дейността си с всички указания на ДОВЕРИТЕЛЯ за
условията на сделката. При необходимост ДОВЕРЕНИКЪТ
има право да иска разрешение за промяна на условията с цел
постигане изпълнение на поръчката. Решението може да
стане и по мобилна връзка и телефон, но до двадесет и

четири часа ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати по факс
или е-таН съдържанието на промените, подписани и
подпечатани. Всички факсови копия или документи
получени по е-тпаїІ се считат за дадени в писмена форма като
оригиналът трябва да бъде изпратен по пощата или донесен
на ръка и заведен в деловодството.

У. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл.7. (1) ДОВЕРИТЕЛЯТ ще заплаща на

ДОВЕРЕНИКА възнаграждение за всяка сключена от
последния сделка при условията на този договор.

(2) Размерът на това възнаграждение без ДДС е 0 %
/нула процента/ от стойносттана сключения борсов договор
без ДДС, определена към датата на сключване на договора.
Във възнаграждението е включена и борсовата такса към
Стоковата Борса от стойноста на борсовия договор.

Чл.8. Възнаграждението по тУ се заплаща в срок до 5

/пет/ работни дни след датата на сключения борсов договор
приемане на ПРЕВЗТЗ И ЗНДЪЛЖСНИЯТЗ ПО СЪОТБЗГНИЯ ДОГОВОР
от ДОВЕРИТЕЈІЯ и представяне на фактура от
ДОВЕРЕНИКА.

Чл.9. Плащането се извършва по банков път по банкова
сметка ІВАІЧ Ме ВС36ІЈВВЅ80021040446830,Банков код
ВІС Ле ІЈВВЅВСЅГ в Обединена Българска Банка на
ДОВЕРЕНИКА.

УІ. СРОК
Чл.10. Настоящия договор се сключва за срок до

30.04.2020 г. и влиза в сила от моментана подписването му.

УІІ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.11. Страните не отговарят за неизпълнение на
задължение по този договор, ако неизпълнението произтича
от причина, която не може да им се вмени във вина.

Чл.12. При настъпване на непреодолими сила и/или
форсмажорно обстоятелство или при последваща забрана за
разпореждане със съответния вид стока, постановена от
компетентен държавен орган, ДОВЕРИТЕЛЯТ не носи
отговорност за неизпълнението на сделката с трето лице и на
този договор.

УІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.13. Този договор се прекратява при:
1. Изтичане на срока.
2. Виновно неизпълнение.
3. прекратяването на юридическото лице на една от

страните.
4. Взаимно съгласие на страните, отразено в

споразумение.
ІХ. нвустойки

Чл.14. За неизпълнение на задълженията си, заложени в
двустранно подписана поръчка - спецификация,
ДОВЕРЕНИКЪТ дължи неустойка в размер на
възнаграждението по тАІ, отнесено върху стойността на
неизпълнението с ДДС.

Чл.15. При неплащане на договореното възнаграждение
по тУ или на част от него в срок, ДОВЕРИТЕЛЯТ дължи на
ДОВЕРЕНИКА заплащането на сумата, ведно с неустойка за
забава в размер на 0 % /нулв процента/ на ден върху нея,
считано от датата на падежа до окончателното изплащане на
същата.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.16. Всички изменения и допълнения на договора са

валидни, само ако са направени в писмена форма и са подписани
от двете страни.

Чл.17. За всички изрично не упоменати в настоящия договор
случаи се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.

Чл.18. Всички спорове, възникнали по тълкуването и
изпълнението на настоящия договор ще се решават по взаимно
съгласие чрез споразумение. Страните ще решават споровете,
възникнали по повод изпълнението на настоящият договор, чрез
разбирателство и взаимни отстъпки.

Чл. 19. В случай, че това е невъзможно се споразумяват. че
на основание чл.І17 ал.2 от ГПК спорът ще бъде отнесен за
решаване пред Арбитражен съд на Стокова Борса.

Чл.20. Нито една от страните нямат право да прехвърлят
правата и задълженията, произтичащи от този договор.

Чл.21. Нишожността на никоя клауза от настоящия договор,
която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон,
няма да направи невалидна никоя друга клауза или Договора
като цяло.

Лица за контакти:
За Доверители: Сашка Кацарова - 035953273.
ЗаДовереника: Зоя Симеонова ~ 088 2702405.
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ПОРЪЧКА - СПЕЦИФИКАЦИЯ

към договор за борсово представителство от: 27.06.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ/ДОВЕРИТЕЛЯТ/упълномощава
ИЗПЪЛІгП/ІТЕЛЯ /ДОВЕРЕНЈ/ПСА/да търгува,
съгласно условията на Договора за борсово

представителство и при долупосочените условия
стоките, както следва:

ЗА ИЗПЪЛЈ-ІЕІП/ІЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКАС ІІРЕДМЕТ

"ДОСТАВКА на течно гориво за изгаряне в
стационарнигоривни инсталации с цел отопление

за нуждите на СБПЛРПФЗ „Света Петка
Българска“ ЕООД гр. Велинград "

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ
Обект на обществената поръчка е доставката, чрез

покупка на течно гориво за изгаряне в стационарни
горивни инсталации с цел отопление с код по СРУ (2007)
09135100-5, и с код по КН 27101943, 27101962, за нуждите иа
СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД гр.
Велинград, с адрес: гр. Велинград п.к. 4600, местност
„Четвърти километър“ .Мз 1, община Велинград, област
Велинград, представлявано от д-р Цветан Илиев Дафов -
Управител на СБПЛРПФ3„Света Петка Българска“ЕООД
гр. Велинград и гл. счетоводител Сашка Кацарова

Досгавеното гориво трябва да отговаря на БДС и на
изискванията на действащите нормативни актове. Всяка
доставена партида трябва да бъде придружена със сертификат
за качество. При условие, че сертификатът е издаден от
чуждестранна лаборатория, същият трябва да бъде преведен от
лицензиран преводач на български език.

Да се съблюдава спазването и на свързаните с предмета на
поръчката нормативни актове, действащи към момента на
изпълнението.

Доставката следва да се извършва на части през
отоплителния сезон, след предварителна заявка и със срок на
доставка до 3 /три/ дни след заявката, до франко обект -
съответната сграда на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“
ЕООД гр. Велинград, с адрес: гр. Велинград п.к. 4600, местност
,.Четвърти километър“ Ме 1, община Велинград, област
Велинград.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ
ТЕЧНО ГОРИВО ЗА СГИ С ЦЕЛ ОТОПЛЕНИЕ
прогнозно количество: до 150 000 литра 115%.

Количеството е прогнозно и не задължава възложителя да го
закупи в пълен обем. Доставките зависят от климатичните
условия.

Забележка: плътността на горивата се определя при
температура 15° С.

Характеристика: гориво за изгаряне в стационарни
горивни инсталации с цел отоплениес акцизна ставка, съгласно
чл.33 ал.1 т.1 от Закон за акцизите и данъчните складове,
пригоден за промишлено и комунално-битови горивни
инсталации, с код по СРУ 09135100-5; и с код по КН 27101943,
27101962.

Опаковка: наливно.
Произход/производител/: Европейски съюз
Качество: по БДС, по анализно свидетелсто: съгласно БДС

и Декларация за съответствие на качеството на течните горива;
Година на производство /заделяне/: 2018 / 2019;
Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС.
Модул на делимост: 1 /един/ контракт.

Норма на товарене и други транспортни условия:
съгласно капацитета на вместимост на отделните обекти и
размера на заявеното количество. Транспортът се извършва от
Продавача с автоцистерни за доставка и превоз, лицензиран
специализиран транспорт за превоз на течни горива,
притежаващи брояч в литри, замерен и пломбиран от
оторизиран орган - за сметка на изпълнителя.

Срок на доставка: До 3 /три/ работни дни след заявка от
Купувача. Договорътвлиза в сила от датата на подписване до
31.12.2019 година или до изчерпване на количествата, което
събитие настъпи по - рано.

Франкировка: франко обект - съответната сграда на
СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Велинград,
местност „Четвърти километър“ М: 1, община Велинград,
област Велинград.

Максимална цена без ДДС: действащата цена на 1000
литра без ДДС на производител/вносител за Газьол за
отопление в деня на сключване на борсовия договор, с
надценка (траспортни разходи) в размер от 0,00 лв/І000
литра без ДДС, с включени товарно ~ разтоварни работи до
франко обект на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД
гр. Велинград. местност „Четвърти километър“ Ме 1, община
Велинград, област Велинград.

Предлаганата цена следва да се образува в лева за 1000
литра течно гориво, с начислени акцизи, еко- и
пътни/транспортни такси, печалба и ДДС.

Условие за плащане на цената: Цената на заплащане на
всяка отделна партида течно гориво за изгаряне в
стационарни горивни инсталации с цел отопление, е
действащата цена за 1000 литра без ДДС на
производител/вносител за дизелово гориво 10 ррш - Е5 към
датата на доставката, увеличена с договорената на сесия на
Стокова Борса надценка, след подписване на приемо -
предавателен протокол, представяне на Декларация за
съответствие на качеството на течни горива и издаване на
оригинална фактура. Размерът на надценката е постоянен за
целия срок на договора. Плащането ще се извършва в лева, по
посочена от изпълнителя банкова сметка след осъществяване
на ДОСТЗВКЗТЗ, за СЪОТЕСТНРГГЗКОЛИЧССТВЗ И ПРИ ПРСДСТЗВЯНС на
оригинална фактура.

Срок на заплащане на цената: До 90 /деветдесет/ дни от
представяне на оригинална фактура за съответното доставено
количество гориво,

Акт, удостоверяващ предаването на стоката: приемо-
предавателен протокол, фактура, складова бележка, превозен
документ и Декларация за съответствие на качеството на
ТЗЧНИТС ГОРИВЗ..

Начин на установяване на количеството: измерване, чрез
уредите за мерене на автоцистерните на доставчика за всяка
доставка в литри.

Орган, удостоверяващ качеството на получаваната
стока: независима контролна организация.

Рекламационен срок, начин на уреждане на
рекламациите: за количество - в момента на приемане на
стоката, за качество - до 10 /десет/ дни след излизане на
пробите за качество.

Гаранция и обезпечения /депозит/~ относно изпълнението
на договора за покупко - продажб

За неизпълнение на задължения
неустойката е 1 % Децин процент/ от
неизпълнението без С: * д;

Продавачът (из д телят) внася }„,гаранция за
изпълнение в размер /един процеитт' стойността на
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ПОРЪЧКА - СПЕЦИФИКАЦИЯ

към договор за борсово представителство от: 27.06.2018 г.

борсовия договор без ДДС. Гаранциятаза изпълнение се внася
преди или едновременно със сключване на борсовия договор,
като същата е предпоставка за сключване на договора.

Гаранцията, представена във формата на парична сума, се
внася по банкова сметка на Стокова Борса в „Централна
Кооперативна Банка” АД, ІВАМ ~ В629СЕСВ97901081939601
ВІС , ВІС код СЕСВВОЅР или под формата на банкова
гаранция - оригинал, безусловна и неотменима, в полза на
възложителя, при спазване изискванията на ЗОП за срок до
края на срока на договора.

Сумата на гаранцията за изпълнение се усвоява от
Възложигедтя като обезщетение за вреди, причинени от
неизпълнението от Продавача на задължения по договора.

Условията и сроковете за задържане на гаранцията за
изпълнение са както следва:

т.І Условия: ако е налице неизпълнение на договора от
страна на изпълнителя.

т.2 Срокове: до решаване на спора с влязло в сила съдебно
решение.

При неизпълнение на обществената поръчка или някое от
задълженията по нея, възложителят има право да усвои
гаранцията за изпълнение като обезщетение за причинените
вреди, респ. като неустойка за неизпълнение на което и да е
задължения на изпълнителя.

Купувачът освобождава гаранцията за изпълнение на
договора, без да дължи лихви за периода, през който средствата
законно са пресгояли при него, след последната доставка по
договора и изпълнение на задължениятапо него и при наличие
на писмено уведомление от Продавача за банковата сметка, по
която гаранцията да бъде преведена, в случай, че гаранцията е
парична сума. Гаранцията се освобождава в срок от 20
календарни дни, считано от изпълнението на договора, а в
случай на гаранция под формата на парична сума - считано от
уведомлението за банковата сметка, по която сумата да бъде
преведена.

Документация на стоката: декларация за съответствие на
качеството на течните горива, приемо- предавателен протокол
и фактура.

Продавачът е длъжен: да разполага със собствено
оборудване /наето или ползване на каквото и да било друго
основание без ограничение/ - транспортно средство, да
осъществява зареждането на горивото в срок до 3 работни дни
от подаването на заявката на конкретния потребител.
доставените количества гориво за отопление да бъдат
придружени с декларация за съответствие на качеството на
течните горива и да се отчитат. доставените количества гориво
за отопление да се отчитат чрез брояч, разходомер на
доставчика в литри и разплащането да се извършва също в
литри.

При подписване на борсовия договор Продавачът
задължително представя на Довереника документ, които
са предпоставка за сключване на договора съгласно
разпоредбите на ЗОП.

Посочените обекти, до които следва да бъдат осъше вя ани
доставките, могат да бъдат променени, при закриване а якое
от посоченитејодїддййоски лица или по други причини.
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