
ПОРЪЧКА-СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2/ 2018 г. 
към договор за борсово представителство от 19.01.2016г. г. сключен между 

ЦПБ - Церова кория - Доверител и „Анива" ЕООД - Довереник 

ДОВЕРИТЕЛЯТ упълномощава ДОВЕРЕНИКА да търгува, съгласно условията на 
Договора за борсово представителство и при по-долу посочените условия, стоките както 
следва: 
1. Вид на поръчката: покупка по Закона за обществените поръчки 
2. Наименование на стоката: Дизелово гориво 10 ppm, CPV код: 09134200-9 
3. Характеристика: Дизелово минерално гориво 10 ppm Е5 
4. Количество: 165 000 литра (сто шестдесет и пет хиляди литра) 
5. Качество: Съгласно БДС и Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол (ДВ бр. 66 от 2003 г.). Продавачът 
представя декларация за съответствие на качеството на течните горива. 

6. Опаковка: наливно 
7. Произход: Европейски съюз. 
8. Година на производство: 2018 г./2019г./ 2020 г./2021г. 
9. Срок на годност: съгласно БДС 
10. Модул на делимост: един контракт 
11. Норма на товаряне и други транспортни условия: съгласно капацитета на 

вместимост на обекта и размера на заявеното количество. Транспортът се извършва от 
Продавача с автоцистерни за доставка и разнос. 

12. Място на предаване: С. Церова кория, област Велико Търново - Държавна 
психиатрична болница. 

13. Срок на доставка: до 3 /три/ работни дни след всяка писмена заявка за времето от 
01.03.2018г. до 28.02.2021г. за срока на цялата поръчка 

14. Франкировка: франко с. Церова кория, област Велико Търново - Държавна 
психиатрична болница. 

15. Максимална цена /без ДДС/: Цена на 1000 литра без ДДС, увеличена с 7 % /седем 
процента/ от действащата цена на „Лукойл-България" ЕООД за Дизелово гориво, с 
включени транпортни и товарно - разтоварителни работи франко с. Церова кория, 
област Велико Търново - Държавна психиатрична болница. 

16. Условия на заплащане на цената: цената на заплащане на всяка отделна партида 
Дизелово гориво е цена на 1000 литра без ДДС увеличена с до 7 % /седем процента/ от 
действащата цена на „Лукойл-България" ЕООД за Дизелово гориво, в деня на 
получаване на стоката. За доставените количества се подписва приемно - предавателен 
протокол. Продавачът представя Декларация за съответствие на качеството на течните 
горива, заверен документ за цената на „Лукойл-България" ЕООД за Дизелово гориво, 
към датата на всяка доставка и издаване на фактура. 

17. Включени разходи в цената: транспорт и товаро - разтоварителни разходи франко с. 
Церова кория, област Велико Търново - Държавна психиатрична болница 

18. Начин на плащане: банков превод /платежно нареждане/ след издаване на фактура 
19. Срок за плащане на цената: До 90 (деветдесет) календарни дни след издаване на 

фактура. 
20. Акт, удостоверяващ предаването на стоката: приемно - предавателен протокол и 

Декларация за съответствие на качеството на течните горива. 
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21. Начин на установяване на количеството/измерване, броене, друго/: измерване чрез 
уредите за мерене на автоцистерните за всяка доставка. 

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

23. Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: количество - в момента 
на приемане на стоката в присъствие на председател на Продавача и представител на 
Купувача; за качество - до 10 /десет/ работни дни след излизане на пробите за качество. 

24. Гаранция и обезпечения /депозит/ относно изпълнението на договора : 
ПРОДАВАЧЪТ внася гаранция в размер на 1% /един процент/ от стойността на 
борсовия договор без ДДС към ССБ АД. 

25. При неизпълнение на задълженията, възникнали по силата на настоящия договор 
неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер, равен на законната лихва 
за просрочени парични задължения, определена в Постановление №426 от 18.12.2014г. 
Същата се изчислява на ден върху стойността на неизпълнената част от договора. 

26. Документация за стоката: Декларация за съответствие на качеството на течните 
горива, Приемно - предавателен протокол, фактура и заверен документ на цената 
„Лукойл-България" ЕООД за Дизелово гориво към датата на всяка доставка. 

27. Срок на валидност на поръчка - спецификацията: до 30 /тридесет/ работни дни от 
подписването й. 

28. Комисионно възнаграждение: 100 лева без ДДС, в която цена е включена и борсовата 
такса. 

29. Продавачът да декларира, че стоката е освободена от претенции и задължения към 
трети лица и фирми. 

30. Други уговорки: При подписване на борсовия договор ПРОДАВАЧЪТ представя на 
ДОВЕРЕНИКА документи по чл. 54 от Закона за обществените поръчки. 

Настоящата поръчка-спецификация е неразделна част от договора за борсово 
представителство. 

Настоящата поръчка-спецификация се състави, подписа и подпечата в два 
еднообразни екземпляра - един за ДОВЕРИТЕЛЯ и един за ДОВЕРЕНИКА, всяка със 

ша от датата на подписването й. 

ДОВЕРЕНИК : 

Директор 
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