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5.3. Да заплати
конкретизиран в заверената

,Щовереникът е скJIючиJI
заплаща само върхJ реапншI

5.4., За пеDиола
на стокOва борса с цел

5,5. При стока по

финансово гарантиране в на ,Щовереника в

6.1. [а скпючва

от IФм на работния ден, следващ дdнrl на тяхното
подIисване;

,6.4. Да
параметри са

пtrlи поверените

6.6. Да информира за всички станали му известни факти, процеси и
теIценции на пiц}ара, които пряко или косвено отношение по адрес на стока
цли цавече скJIючен ýоросов

7. Всички евентуално
договор иJIи на конIФетните
на разбирателсJво, взаимцо
съгласие спорът с€ отнася кьм

Настоящият договор се състави два еднообра:iни

спорове между страните в

В сlryчай на непостигане на

валиден до прекратяването му по взаимно съгласие или, по
по него чрез 5 (пет) дневно

договор въпроси

щ)авилата на Софийска стокова борса АД и

.ЩОВЕРЕЦ}Ш(:

Колев)

1.
ll

I

I

на .Щовереника в размер, срок,
Спесификация - поръчка, ако в

договор(и). Ако не е уговорено друго, възнаграждение се
сделки;

на,Щоговора да не възлага други}ry борсово цосредни.Iество

на търсенето или
- поръчка иJIи при евентуална неFъзможност от

договори за сметка на ,ЩоверитеJuI, само в съответствие с

, условия в конкретна Спесификация - поръчка или при по-

,Щоверитепя за скпючените за негова clgeTka борсови'
оферти по търсените или iтредlагани от него стоки;

оригинални екземпляри от скпючените борсови
договори за негова сметка

на rЩоверителя, освен тези, чиито конкретни
.Ща

ангФкиментите по скJIючен борсов договор от насрещЕата
страна по ,него, 

да на .Щоверителя за защита на неговите интереси и права,
, включително за навременното необходимите процедури за производство цред

8.

- поръчки кьм него се решават добРово-тпrо, в дD(

Борсовия
за срок до 28.02,2019 г. и впиза в, сила от датата па

екземпJUIра, по един за всяка от gгранIце.
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Прч уаювчяmа на скпюченuя .ЩБП, в lt:]пълненuе на насmояlцаmа Спесuфuкацlм -
поръчка,'в съоmвеmсmвuе със ЗОП u с правuлаmа за mърlовuя на Софuйска сmокова борса А,Щ,

10 000 лumра
(dесеm хuляdu лumра)

3 000 лumра
. (mрu хuляdu лumра)

ДИЗЕПОВО МОТОРНО ГОРИВО
(евроduзап)

10 000 лumра
(dесеtп хuлlяOu лumра)

за мuнал перuоd, каmо Купуqача лце
няма 0а uма препrенцuu,в аlучаЙi че

Срок на Договора: 12 lдванадесет/ месеца, считано от датата на скпючване на борсов договор,
но не по-рано от 31.01.2018г..

ЦеНа-ВКЛЮЧеНИ РаЗходи: Цената се формира на базацените на горивата в бензиностанциите на
Продавача, валидни в деня на зарежданЪ, *rамuлепа с отстъпка, договорена на сесия на ССБ Дfl,
но,не по- мМкаот 0,05 лв. /пет стотинки/ на литър с ДДС.

отстъпката е постоянна и остава непDоменена през цялото действие на договоDа.
BединичнатaцeнaeBкJIючeнacтoйнocтта'u.'on".нaлoзи

на горивата, които са предмет на договора, издаването на карти за безналично шIащане и
таксите за информационното им обслужване.

СРОК На ЗаПЛаЩаНе на цената: .Що 30 /тридесет/ дни от датата на издаването на фактура

НаЧИН на Заплащане: По банков път, по банкова сметка посочона от Продавача.
:

п

а е.,на базо
а Проdавача праема, че

uзця]aо.



производител1 Българ ия, ЕС или .от внос

дата Еа производство и срок на годност: 2018 - 2019 г.

акт, удостоверяващ предаване на стоката: складовабележка, превозен документ, лруги): Факryра и цриемо-предавателен протокол

начин на установяване (измерв апе) на количеството/теглото: извършва се взареждане на автомобила според измервателно устройство и показ анията.на

рекламацпопен срок, начин ша уреящане на рекламациите: Количествени видиминедостатъци в момента на зарежданЕто. За скрити недостатъци рекJIамациите се в срокдо 3 (Фи) дни след зареждането.

За забава' и неизпълнение на задъjDкенията по борсовия договор,
равна на OJm + 10, но не повече от l0% и се опредеJuI върху стойността на з плащане.

на

на

декларацпя на Шро.щАвАчА, че стоката е свободна от права и претенциитрети ли_ца: Стоката, обект на настоящата СпесификациJI - поръчка следва да епретенции и задължения към трети лица

от па
от

ДР}ТИ УТОВОРКИ:
- До"З1,"зт декпаРира, че е запознат, съгласен е и напълно приема правилата натърговия,На Софийска стокова борса Afl, условията и законите, по които се извършва борсовататърговия в Р Бъ.гtгария.
- {оверитеJшт приема безусловно да изпълюIва ангахиментите си по с&пючения занегова сметка борсов договор, само при условие, че същият е съобразен напълно с условията иизискванията му, заверени в насто"щаiа спесифик ация илие скJIючен при по-добри такива.- При скпючване на борсов до.оrор продавача ; й;;;;;;';;'й;;;;;;;'"о.о

.Щоверителя докуý{енти по чл. 58, ал. 1 от ЗоП.
- С подписването на борсовия договор представителите на Продавачът и Купувачът(борсовите членове) л.*лчрrрч, изричното ;" ;;;;;. ,u *оо"r"о, пълно , и безусловнопр9хвърJUIне на възникналите за тях rrарични, стокови и други вземаниrI, права и задължения поборсовия договор върху упълномощилите ги лица - съответно върху Продавача и Кугrувача.

0е-!.в - tц ъЬ ,Ю -,л[В _ оЬо.t

(приемо-предавателен

е



скпю.чения бqрсов договор (кой да е екземпляр от него) може да бъде преподписан и от
Продав ача и/или Кугrувача.

С това последните потвърждават изричното си съгласие за цялостно, пълно и безусловно
приемане на възникналите за тях парични, стокови и други вземания, права и задължениrI по
договора, скJIючен за тяхна сметка от представляващите ги борсови членове, записани
съответно като Продавач и Кугrувач в борсовLш договор.

Приеманgто е факт, и когато в срок от 24 (двадесет и четири) часа след поJDлаване на
' екземпляр от,борсовия договор, Щоверителят обосновано не го оспори частично или напълно в

писмена форма.
- ЩоверитеJUIт си запt}зва правото при евентуална необходимост от друг вид автомобилни

горива и/илп консумативи, неописани в т. 1 от настоящата СпесификациJI - поръчка, да ги
закупува от веригата бензиностанции на Крайния Продавач по условиJIта на скJIючениJI борсов
договор.

- Всички неуредени в настоящата спесификацшI моменти са обект на допълнително
уточнrIване между страните.

В сл1"lай, че допълнйтелни уговорки бъдат направени СЛеД rч{ОМента на скпючване на
борсов договор директно меl*цУ Продавача и Купувача, същите са ваJIидни и се считат за
нерiвделна част от борсовия договор, само ако са направени в писмена форма - тез
.щопълнително споразумение, което се прикрепва към всеки един екземпляр от доiоuора. В този' СЛу-,lай, .Щовереникът по настоящата спесификация трябва да полrrи о, ДоверитеJl,L копие от
сключеното.щопълнително спорtв)мение, в срок от 48 (четиридесет и осем) часа след неговото
скJIючване, но не е отговорен за произтиtIащите от промените последствIrI;

- .щовереникът е длъжен да се грижи за интересите на ,щоверитеJц като за свои и да го
информира незабавно при възникнали обстоятелства или' проблеми, които биха,.възпреIlfдствtlли или влошили изгодата на ,ЩоверитеJIя от скпючениJI борсов договор.

възнаграждение Еа .Щовереника:
СЛеД ПОДПИсВане на борсов договор за сметка на.ЩОВЕРИТЕЛЯ, същиJIт безусловно и

HeoTMeшIeMo ще заплати в срок от 3 (три) работни дни на довЕрЕНИКА възнаграждение в
pz}3мeP на 0,8 % (lryла цЯло и осеМ на сто) от общата стойност на скJIючения борсов логовор без
начислен ДДС1.1u което rце Му бъде издадена надлежно оформена даЕъчна фактура.

В с.гт}чай, че .ЩОВЕРЕнцкъТ е скJIючил борсовия договор в съответствие с уточнените
условиrI по настоящата спецификациJI или при по-добри, изплащането на възнаграждението от
довЕритЕJUI rсъм него не се влияе под никаква форма от крайното изпълнение или
неизпьлнение на борсовия договор.

срок на выIидност на спесификацията за сключване
горепосочените условия: Не по-късно от 28.02.20 l 8 г.

на борсов договор при

.ЩОВЕРЕIIИК:
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