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Д О Г О В О Р
за борсово представителство

№ Л И Р гЖ г . Р Л .гЛ .

Днес, 05.07.2018 г., в гр. Смолян,
на основание чл.20, ал.4, т.З от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 
между:
ОБЩИНА СМОЛЯН, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян 4700, бул. 

България № 12, ЕИК: 000615118, Инд. № по ЗДДС: ВЦ 000615118, представлявана от НИКОЛАЙ 
ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - кмет на общината, и СТЕФКА ИВАНОВА КАВАРДЖИКОВА -  
началник на отдел „ФСДБЧРиФК“ в дирекция „ФСДБ“ на общината, от една страна, наричана за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ ДОВЕРИТЕЛ, 

и
„СКОРПИОН БРОКЕРС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1505, 

район Оборище, ул. Русалка № 4, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 
ЕИК: 111574168, представлявано от ЕЕОРГИ ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ -  управител на 
дружеството, от друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ/ДОВЕРЕНИК, 

се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ приема да сключва на „СОФИЙСКА 
СТОКОВА БОРСА” АД /,,ССБ“ АД/ чрез оторизиран свой брокер, от свое име и за сметка на 
ДОВЕРИТЕЛЯ, сделки по покупко-продажба на стоки, възложени му от ДОВЕРИТЕЛЯ с 
двустранно съгласувана 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 тържищата /ЗСБТ/, Закона за обществените поръчки /ЗОП/, 
Търговския закон /ТЗ/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и останалите нормативни 
актове, регламентиращи търговията с определен вид стоки, както и в съответствие с правилата на 
борсата за търгуване на съответния вид стоки.

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.2. Правата и задълженията по договора, сключен от ДОВЕРЕНИКА с трето лице - 
Доставчик, възникват направо за ДОВЕРИТЕЛЯ, ако при сключването на договора 
ДОВЕРЕНИКЪТ е спазил условията от настоящия договор и Поръчката-спецификация по чл. 1 
или е постигнал по-добри такива.
Чл.З. При изпълнение на този договор страните трябва да полагат грижата на добри стопани и 
търговци, а при поемането на права и реализирането на задължения да бъдат добросъвестни.
Чл.4. Документи, получени по електронна поща или факс, се считат за дадени в писмена форма, 
като оригиналът трябва да бъде изпратен по пощата или донесен на ръка и заведен в 
деловодството.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ 
Чл.5. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава:___________________________
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1. Да даде в писмена форма в Поръчка-спецификация по чл.1 своите изисквания/указания за 
сключване на всяка конкретно възложена сделка.

2. Да информира своевременно ДОВЕРЕНИКА при промени в условията на Поръчката -  
спецификация по чл.1, в противен случай носи пълна отговорност и се задължава да заплати 
всички неустойки и пропуснати ползи на изправната страна.

3. Да изпълни задълженията, съответно да упражнява правата си по договора с трето лице - 
Доставчик, сключен от ДОВЕРЕНИКА, ако последният е сключил този договор в 
съответствие с условията, дадени му в настоящия договор и в Поръчката - спецификация по 
чл.1.

4. Да заплаща на ДОВЕРЕНИКА договорените възнаграждения в сроковете и при условията, 
както са договорени между двете страни в раздел V от настоящия договор.

5. През срока на действие на договора да не осъществява с трети лица преки сделки, имащи за 
предмет стоките, възложени на ДОВЕРЕНИКА с Поръчката - спецификация по чл.1, в 
случай че връзката между него и тези трети лица е осъществена от ДОВЕРЕНИКА в 
изпълнение на настоящия договор.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА
Чл.6. ДОВЕРЕНИКЪТ се задължава:
1. Да изпълнява Поръчката -  спецификация по чл.1 с грижата на добър стопанин и защитава 

интересите на ДОВЕРИТЕЛЯ.
2. Да направи анализ на пазара на всяка предложената за търгуване стока, като използва всички 

фактори, които влияят върху определянето на цената.
3. Да спазва строга конфиденциалност относно всички факти, представляващи търговска тайна 

и станали известни по време и по повод изпълнението на Поръчката -  спецификация по чл. 1.
4. Да проучи условията и да подготви сключването на всяка сделка съгласно писмените 

указания на ДОВЕРИТЕЛЯ, дадени в Поръчката - спецификация по чл. 1.
5. Да участва в борсовите сесии чрез свой упълномощен брокер и да провежда оттъргуването на 

стоките, възложени с Поръчката - спецификация по чл.1, 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 
Поръчката - спецификация по чл.1, 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 ДОВЕРИТЕЛЯ до края на първия 
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 сключения борсов договор по вина на контрагент -  Доставчик, да 
подаде иск до „ССБ“ АД в срок не по-късен от срока за плащане на цената по борсовия 
договор за блокиране на внесения от контрагента -  Доставчика, депозит. В седемдневен срок 
от блокиране на депозита съгласно правилника на „ССБ“ АД, да направи иск пред арбитража 
на „ССБ“ АД за усвояването му в размер, съответстващ на предвиденото в Поръчката -  
спецификация по чл. 1.

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

11. Да пази доверената му търговска тайна освен в случаите, когато нейното огласяване се налага 
с оглед изпълнението на Поръчката -  спецификация по чл. 1 и след получаване на писмено 
съгласие от ДОВЕРИТЕЛЯ.

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

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

14. 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 предприемат 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 по всяка сделка. 
При необходимост ДОВЕРЕНИКЪТ има право да иска разрешение за промяна на условията 
с цел постигане изпълнение на поръчката. Разрешението може да стане и по мобилна връзка и 
телефон, но до 3 /три/ часа ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати по факс или e-mail 
съдържанието на промените, подписани и подпечатани. Всички факсови копия или 
документи, получени по e-mail, се считат за дадени в писмена форма, като оригиналът трябва 
да бъде изпратен по пощата или донесен на ръка и заведен в деловодството.

V. 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 0.3 % /нула цяло и три десети на сто/ от 
стойността на сключения борсов договор без ДДС, определена към датата на сключване на 
договора. Във възнаграждението е включена и борсовата такса към „ССБ“ АД.
Чл.8. Възнаграждението се заплащат на ДОВЕРЕНИКА в срок до 30 /тридесет/ календарни дни 
от постъпването на искане при ДОВЕРИТЕЛЯ, подадено след дата на приемане на правата и 
задълженията по съответния борсов договор от ДОВЕРИТЕЛЯ. За дата на плащане на 
възнаграждението се счита датата на банковото клеймо върху платежното нареждане, поставено 
от банката на ДОВЕРИТЕЛЯ. Плащането се удостоверява при поискване с оригинален 
екземпляр от платежното нареждане.
Чл.9. Плащането ще се извършва по банков път по допълнително посочена от ДОВЕРЕНИКА в 
издадената фактура банкова сметка.

VI. СРОК
Чл.10. (1) Срокът на действие на настоящия договор е 90 /деветдесет/ календарни дни, считани 
от датата на подписването му.
(2) В съответствие с разпоредбата на чл.65, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки ДОВЕРЕНИКЪТ има право да сключва на „ССБ“ АД чрез оторизиран 
свой брокер, от свое име и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ, сделки по покупко-продажба на 
стоките, възложени му от ДОВЕРИТЕЛЯ с двустранно съгласувана Поръчка -  спецификация по 
чл.1, представляваща неразделна част от настоящия договор, едва след влизане в сила на 
решението на ДОВЕРИТЕЛЯ за откриване на процедурата, във връзка с която е сключен този 
договор.

VII. 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 непреодолима 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 неизпълнение на този договор и на 
сделката с трето лице - Доставчик.
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VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ. НЕУСТОЙКИ.
Чл.13. Действието на този договор се прекратява:
1. С изпълнение на договорената работа.
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, за което 

обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в 3-дневен срок от настъпване на 
обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава 
невъзможност е налице.

4. С 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна при виновно 
неизпълнение на съответните задължения по настоящия договор.

5. При констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно 
писмено предизвестие от ДОВЕРИТЕЛЯ до ДОВЕРЕНИКА.

6. Ако ДОВЕРЕНИКЪТ, независимо от причините, загуби правото да извършва дейност в 
обхвата на услугите по договора.

7. При наличието на други предпоставки в съответствие с изискванията на действащото 
националното законодателство.

Чл.14. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на 
другата обезщетение за причинени вреди при условията на българското гражданско и търговско 
законодателство.
Чл.15. (1) При прекратяване на договора по чл.13, т.2 или 3 страните не си дължат неустойки.
(2) При прекратяване на договора по чл.13, т.4 или 7 виновната страна дължи неустойка в размер 
на 2 000 лева /словом две хиляди лева/.
(3) При прекратяване на договора по чл.13, т.5 или 6 ДОВЕРЕНИКЪТ дължи на 
ДОВЕРИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 000 лева /словом две хиляди лева/.
(4) Дължимата неустойка по предходните алинеи не лишава страните от възможността да търсят 
други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени им от закона. 
Чл.16. За неизпълнение на задълженията си, предвидени от ЗСБТ и правилника на „ССБ“ АД в 
частта, отнасяща се до блокиране и усвояване на депозита /гаранцията/ при неизпълнение на 
сключен борсов договор, ДОВЕРЕНИКЪТ дължи неустойка в размер на неусвоеният депозит 
/гаранция/.
Чл.17. ДОВЕРИТЕЛЯТ приема безусловно да изпълнява ангажиментите си по сключения за 
негова сметка борсов договор, само при условие, че същият е съобразен напълно с условията и 
изискванията му, заверени в настоящия договор и Поръчката-спецификация по чл.1 към него или 
е сключен при по-добри такива. В противен случай освен освен с другите права, които му 
предоставят действащите правни норми, ДОВЕРИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 
2 000 лева /словом две хиляди лева/.
Чл.18. При неплащане на договореното възнаграждение по чл.7, ал.2 или на част от него в срок, 
ДОВЕРИТЕЛЯТ дължи на ДОВЕРЕНИКА заплащането на сумата, ведно с неустойка за забава 
в размер на 0.1% /нула цяло и една десета на сто/ на ден върху нея, считано от датата на падежа 
до окончателното изплащане на същата, но не повече от 2 000 лева /словом две хиляди лева/.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.19. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 
другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл.20. Промяна в адреса или банковата сметка на ДОВЕРЕНИКА се извършва по силата на 
уведомително писмо от ДОВЕРЕНИКА до ДОВЕРИТЕЛЯ.
Чл.21. В случай на предявени претенции, възникнали противоречия или спорове по или във 
връзка с настоящия договор, или неговото нарушаване, се прилага следната процедура за 
уреждането им:
1. Засегнатата страна се задължава незабавно да уведоми писмено другата страна за естеството 

на предявяваната претенция, възникнало противоречие или спор, не по-късно от седем дни 
от момента на възникването.
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2. При получаване' на узедомлештето по: Предходната точна, представителите на страните се 
задължават да започнат . консултации с пе;: постигане разрешение на претенцията, 
възникналото, противоречие или спор, по взаимно съгласие, без да се стига до прехсъсване в 
хода на изпълнението иа дейиостате.

Чл.22. За всеки спор относно съществуването идействието иа сключения договор или във. връзка 
с неговото Нарушаване, включително спорове и разногласия, относно действителността, 
тълкуването, прекратяването,, изпътшението- или неизпълнението му, хсакхо и  за всички въпроси 
Неуредени в този. договор се. прилага българското: гражданско -.и търговско право,, като страните, 
уреждат отношенията си чрез споразумение. При кзпостигане на съгласие спорът се отнася за 
решаване до Арбитражния съд на „ССБ“ АД.
■Чл.2,3. Промейи и.ДоИълнення ганастоящия. договор се; извършват само под .формата.на, писмен , 
анекс, подписан от двете страни, при спазване иа императивните разпоредби на действащото 
законодателство.
х1л.24. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за 
противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна ншсоя друга негова клауза или 
договора като цяло.

Настоящият договор се състави , в три еднообразни и еднотипни екземпляра — един за 
ДОВЕРЕНИКА и два за ДОВЕРИТЕЛЯ.

ДОВЕРИТЕЛ:

/положен подпис и печат/ /положен подпис и печат/..... ......................  --------- ---------
•НИКОЛАЙ 1ТйДОРОВ1МЕЖМО.В ГЕОРШ,ИШТАЖа'В11АЙДЕНОВ :
Кмет' иа обгцтя Смолян. Управителт,,ДШРШШШБРОКЕРС" ЕООД

/положен подпис/
.СТЕФКА ИВАНОВА КАВАРДЖИКОВА 
Началник,на отделФ СДБЧРиФ К" 
в дирекция. „ ФСДБ" в община Смолян

*Налще са положени подписи и печати, като същите са заличени па основание чл. 42, 
ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за 
защита наличните данни (ЗЗЛД).
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О Б Щ И Н А  С М О Л Я Н
M UNICIPALITY OF SMOLYAN

бул. България 12, 4700 Смолян, България
Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 
e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg

П О Р Ъ Ч К А - С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към договор за борсово представителство № .. O . t t Q n P f l . P . Y . 1  &........

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ /ДОВЕРИТЕЛЯТ/ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /ДОВЕРЕНИКА/ да 
търгува със стоки съгласно условията на Договора за борсово представителство и при 
долупосочените условия, както следва:
1. Вид на поръчката: покупка, доставка.
2. Наименование на стоката:

И Безоловен бензин A 95Н с код съгласно общия терминологичен речник /CPV/ - 
09132100-4 (безоловен бензин).

И Безоловен бензин A 98Н с код съгласно общия терминологичен речник /CPV/ - 
09132100-4 (безоловен бензин).

Y Дизелово гориво с код съгласно общия терминологичен речник /CPV/ - 09134200-9 
(дизелово гориво).

Y Пропан-бутан (автогаз) с код съгласно общия терминологичен речник /CPV/ - 
09122000-0 (пропан и бутан).

Забележка: Горивото е предназначено за моторните превозни средства на община Смолян, 
като за всеки горепосочен вид гориво възложителят приема и негов еквивалент в 
зависимост от търговското му наименование на съответния търговски обект 
(бензиностанция) на Доставчика.

3. Количество:
Г  Безоловен бензин A 95Н -  30 000 литра.
Г  Безоловен бензин A 98Н -  13 000 литра.
Г  Дизелово гориво -  100 000 литра.
Г  Пропан-бутан (автогаз) -  40 000 литра.

Забележка: Точното количество на доставеното гориво се определя на базата на 
конкретните потребности на Възложителя по време на изпълнение на договора. 
Посоченото количество е уговорено в полза на Възложителя.

4. Качество: отговарящо на разпоредбите на действащите правни норми, в това число 
Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за 
техния контрол (обн. ДВ бр.66/25.07.2003 г.), Българския държавен стандарт или 
еквивалентен и всички приложими законови и подзаконови нормативни актове. При 
изменение на действащата нормативна уредба изпълнението следва да се осъществи в 
съответствие с новоприетата и/или изменена нормативна уредба.
Доставения безоловен бензин A 95Н и A 98Н трябва да отговаря на изискванията за качество 
съгласно Приложение № 1 към чл.6, т.1 от Наредбата за изискванията за качеството на 
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, Закона за енергията от възобновяеми източници, както и на всички 
други приложими изисквания на действащата нормативна уредба в Република България. 
Доставеното дизелово гориво трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно 
Приложение № 2 към чл.6, т.2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива,
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условията, реда и начина за техния контрол, Закона за чистотата на атмосферния въздух, 
Закона за енергията от възобновяеми източници, както и на всички други приложими 
изисквания на действащата нормативна уредба в Република България.
Доставеният газ пропан-бутан трябва да отговаря на съответните заводски нормали по 
качество на производителя.
Качеството на предлаганите горива ще се доказва с декларация за съответствие на продукта 
от производителя или от неговия упълномощен представител съгласно разпоредбите на чл.10 
и чл.12, ал.2 и ал.4 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, 
реда и начина за техния контрол.

5. Франкировка, място на доставка, предаване: търговски обекти (бензиностанции) за 
продажба на автомобилни горива на Доставчика. За целия период на действие на договора 
Доставчикът трябва да има на разположение търговски обекти (бензиностанции) за продажба 
на всички видове автомобилни горива по договора, разположени на територията на гр. 
Смолян и минимум още 8 /осем/ областни града - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, 
Пазарджик, Кърджали и Стара Загора). Доставчикът е длъжен да представи на Възложителя 
пълен списък на бензиностанциите (търговските обекти), на които Възложителят може да 
зарежда всички видове горива по договора, с данни за точния им адрес и работното им време. 
При промяна в посочената информация Доставчикът е длъжен да предостави на Възложителя 
незабавно актуализиран списък на бензиностанциите (търговските обекти).

6. Опаковка: наливно от горивни колонки, снабдени с измервателни устройства съгласно 
нормативните изисквания на действащото законодателство. Средствата за търговско 
измерване (разходомери, монтирани на колонките за горива) трябва да отговарят на 
съответните нормативно-технически документи по отношение на технически и метрологични 
изисквания и характеристики, описание и точност.

7. Условия на цената: цената се определя на база цената на колонка за 1 /един/ литър от 
съответния вид гориво по т.2 в търговския обект (бензиностанция) на Доставчика към датата 
на изтегляне на конкретната доставка, намалена с договорената търговска отстъпка в 
стотинка/и без ДДС за 1 /един/ литър гориво, при следните минимални размери на 
отстъпката:

^  Минимална отстъпка за 1 /един/ литър безоловен бензин А 95Н -  0.10 лева /словом 
десет стотинки/ без ДДС.

•С Минимална отстъпка за 1 /един/ литър безоловен бензин А 98Н -  0.10 лева /словом 
десет стотинки/ без ДДС.

^  Минимална отстъпка за 1 /един/ литър дизелово гориво -  0.10 лева /словом десет 
стотинки/ без ДДС.

•С Минимална отстъпка за 1 /един/ литър пропан-бутан (автогаз) -  0.01 лева /словом една 
стотинка/ без ДДС.

За всеки вид гориво отстъпката е постоянна и остава непроменена през цялото действие на 
договора. Достигнатата от брокера цена по време на борсовата сесия, по време на която се 
сключва борсовия договор, е стойност с включени цена на стоката и всички разходи (в това 
число транспортни разходи, мита и налози на горивата и други подобни) по нейното 
доставяне съгласно условията на договора.

8. Издаване на карти: Доставчикът се задължава да издаде за всяко моторно превозно средство 
на Възложителя отделна електронна карта за безналично плащане, чрез която да се 
осъществява зареждането с гориво на бензиностанциите съгласно списъка по т.5. Издаването 
на всички карти и тяхната подмяна при необходимост се извършва за сметка на Доставчика. 
Картите следва да отговарят на следните изисквания:

А Картите следва да дават право на обслужване/зареждане с гориво на всички 
бензиностанции на Доставчика по т.5, както и денонощна телефонна връзка за 
контакти при промяна на данни, загубена/открадната/повредена карта или 
необходимост от друго съдействие.

А Картите следва да са без лимит, поради невъзможност за определяне на максимален 
месечен лимит на гориво за отделно моторно превозно средство на Възложителя.
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^  Картите следва да бъдат издадени с регистрационния номер на съответното моторно 
превозно средство на Възложителя, както и да са без ограничение на лицата, които 
могат да ползват картата.
Картите следва да са с ограничение/забрана за закупуване на консумативи, различни 
от посоченото гориво за всяко моторно превозно средство на Възложителя от 
бензиностанциите на Доставчика и намиращите се на тяхна територия обекти. 
Електронните карти се издават от Доставчика на Възложителя в срок до 5 /пет/ 
работни дни, считано от сключване на договора. В случай на придобиване на нови 
моторни превозни средства от Възложителя в периода на договора или необходимост 
от смяна на вече издадена електронна карта, новите електронни карти се издават от 
Доставчика в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на писмена заявка от 
Възложителя. Последният не заплаща никакви месечни или други такси/разходи за 
обслужване на картите, покупки и транзакции. Издаването на картите и тяхната 
подмяна, при необходимост е безплатно за Възложителя и се извършва за сметка на 
Доставчика.

Освен горепосочените карти за безкасово плащане за зареждане на гориво, които се издават 
за всяко моторно превозно средство на Възложителя, Доставчикът издава и една карта, която 
да се използва само в следните случаи:

^  При аварийни ситуации.
^  За осигуряване на транспорт за организация на мероприятия на територията на 

общината, включени в Културния или Спортен календари на община Смолян.
К За служебни пътувания, които не могат да се осигурят със служебен автомобил.
К За обезпечаване на дейности, свързани с: поддръжката на екопътеки, стадиони, и 

други спортни съоръжения на открито (детски и спортни площадки), отсичане на 
дървета застрашаващи живота и здравето на хората, отсичане на храсти и ниска 
растителност, косене на трева и зареждане на агрегати, генератори и други.

К За зареждане на новопридобито моторно превозно средство на община Смолян до 
издаването на идентификационна карта за зареждането му с гориво или при 
загубена/открадната/повредена карта на моторно превозно средство на община 
Смолян.

Доставчикът е длъжен да блокира издадените карти/карта в следните случаи:
К При прекратяване/разваляне действието на договора, независимо от основанието за 

прекратяване/разваляне.
^  При изпращане на известие от Възложителя, че издадена карта е открадната 

/изгубена/повредена (в този случай Възложителят може да иска издаването на нова 
карта/и, което е за сметка на Доставчика).

К При трикратно въвеждане на грешен ПИН код.
Доставчикът е длъжен да осигурява достъп до информация за извършените зареждания на 
моторни превозни средства на Възложителя. Информацията следва да съдържа данни за 
моторното превозно средство, извършило зареждането, времето на зареждане, 
бензиностанцията, на която е извършено зареждането, обема и стойността на зареденото 
гориво.

9. Срок на действие на договора за доставка: 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на 
подписването му или до изчерпване на количествата, което обстоятелство настъпи по-рано.

10. Срок на доставка: незабавно при получаване на заявка за зареждане на моторно превозно 
средство на Възложителя в работното време на съответната бензиностанция (търговски 
обект) на Доставчика съгласно списъка по т.5.

11. Произход, производител: Република България, ЕС или внос съгласно нормативните 
изисквания.

12. Година на производство: годината на извършване на доставката или предходната.
13. Срок на годност, съхранение: по БДС или еквивалентен.
14. Модул на делимост, брой контракти:

Mfi.Til.ior о( 050 РоНогяНлп

В I N 4 0
»потггю и ' ч е е р '

КТТМА
150 27001
С«И!1к'ГЗ !гЛяп1йНоо 5**

МчггЮг-г оГ 0150 Р«с1вгаНоп

КИЧА £3
150 14001:2004

3



■S Модул на делимост: в съответствие с всяка една конкретна заявка за зареждане на 
моторно превозно средство на Възложителя.

S  Брой контракти: един борсов контракт.
15. Норма на товарене: в зависимост от всяка една конкретна заявка за зареждане на моторно 

превозно средство на Възложителя.
16. Начин на установяване (измерване) на количеството/теглото: Измерване -  в литри с 

пломбиран брояч или друг измервателен уред съгласно нормативните изисквания.
17. Орган, удостоверяващ качеството на получаваната стока: Упълномощени представители 

на Възложителя и Доставчика. В случай на спор -  неутрална акредитирана лаборатория.
18. Начин на плащане: Плащането се извършва за всяка изпълнена доставка по банков път в 

срок до 30 /словом тридесет/ календарни дни, считани от представяне на надлежно оформена 
фактура -  оригинал от Доставчика и Приложение към нея, включващо следната информация: 
№ на картата за безналично плащане, с която е зареждано, вида гориво, № и дата на 
фискалния бон, единична цена, количество, стойност, начислен ДДС и обща стойност. В края 
на приложението се посочва общото количество гориво, неговата стойност с отразената 
търговска отстъпка по т.7, която е договорена между страните, начисленото ДДС и общата 
стойност.

19. Рекламационен срок и начин на уреждане иа рекламациите: Приемането на доставките се 
извършва в търговските обекти (бензиностанции) на Доставчика при следните условия:

У Рекламации, отнасящи се до количеството, се предявяват в момента на получаване на 
стоката. При установяване на разлики в количество се съставя двустранно подписан 
протокол.

У Рекламации, отнасящи се до качеството, могат да бъдат предявени в 30-дневен срок от 
датата на доставката и приемо-предавателния протокол. Основание за рекламацията 
може да бъде и анализно свидетелство на неутрална акредитирана лаборатория. 
Заключението на лабораторията е задължително за страните. Доставчикът е длъжен да 
замени за своя сметка рекламираната стока с качествена в срок, посочен от купувача в 
рекламационното писмо. При съществени отклонения в доставката тя не се приема.

20. Гаранция за изпълнение:
У Доставчикът представя гаранция за изпълнение.
У Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една 

страна цели да стимулира Доставчика към точно и качествено изпълнение на 
задълженията му по договора, а от друга страна да послужи като обезщетение при 
недобросъвестно поведение от негова страна.

У Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 1 % /едно на сто/ от стойността на 
договора без ДДС.

У Гаранция за изпълнение се изисква и в случай на изменение, с което се извършват 
допълнителни доставки по договора.

У Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, 
внесена чрез банков превод по банкова сметка на община Смолян -  IBAN: BG 66 
IABG 7491 3350 0050 03, BIC код: IABG BGSF, обслужваща банка: 
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД - клон Смолян, или банкова гаранция, или 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
Доставчика.

У Доставчикът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато Доставчикът 
избере да представи гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция, 
тя може да се предостави от името на Доставчика за сметка на трето лице -  гарант.

У При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ или в банковата 
гаранция изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията.

У Когато Доставчикът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител 
на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
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У Ако Доставчикът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на 
„банкова гаранция”, тя трябва да отговаря на следните съществени условия:

Банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло 
или на части от община Смолян в зависимост от претендираното обезщетение. 
Банковата гаранция е със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ 
календарни дни след изтичане на срока на действие на договора.
С банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно 
плащане при първо писмено искане от община Смолян, в случай че 
Доставчикът не е изпълнил което и да е от задълженията си по договора.

У Ако Доставчикът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността му, тл 
трябва да е със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ календарни дни след 
изтичане на срока на действие на договора.

У Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него.

У При качествено, точно и съобразено с клаузите на договора изпълнение гаранцията се 
освобождава на етапи, както следва:

- в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от изтичане на Уг /една втора/ от срока 
на действието на договора Възложителят освобождава Уг /една втора/ от 
стойността на гаранцията за изпълнение; ако Доставчикът е представил 
гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция или застраховка, 
преди частичното й освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение 
в остатъчния изискуем по договора размер на гаранцията след приспадане на 
сумата по този пункт;

- в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от изпълнението на договора, при 
условие че за този срок не са налице претенции, свързани с качеството на 
извършените доставки, Възложителят освобождава остатъчната сума от 
стойността на гаранцията за изпълнение.

■У Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
- Когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на Доставчика;
- Когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на Доставчика или упълномощено от него лице;
- Когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
Доставчика или упълномощено от него лице.

У В случай че Доставчикът не е изпълнил което и да е от задълженията си по договора, в 
това число при забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на договора, 
Възложителят има право да усвои гаранцията до максималния й размер.

У Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентния съд -  до разрешаване на спора от компетентния съд.

У Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 
следва да бъдат уредени в проекта на договор с Доставчика в съответствие с 
изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба.

21. Неустойка за всяка от страните: за неизпълнение на задължения по борсовия договор 
неустойката е 0.5% на ден от стойността на неизпълнението с ДДС, но не повече от 20 % от 
стойността на договора общо.

22. Декларация на доставчика, че стоката е свободна от права и претенции от страна на 
трети лица: стоките, обект на настоящата спецификация следва да са освободени от 
претенции и задължения към трети лица.

23. Изисквания към Доставчика: За Доставчика не трябва да са налице обстоятелствата:
У По чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП.
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/  По чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП (съгласно разпоредбата на чл.55, ал.4 от ЗОП основанието за 
отстраняване по чл.55. ал.1, т.1 от ЗОП не се прилага, ако се докаже, че изпълнителят 
не е лрез'-становил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно 
приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в 
държавата, в която е установен).

К  По чл.З, т.8 от Закона за шсономическнте и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮ ПДРКЛТДС/ (освен ако не е 
налице изключение но чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).

И По чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
Придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.

24. Д окументи по ЗО Л : В съответствие с разпоредбата на чл.65, ал.2 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръщш Д О В Е РЕ Н И К Ъ Т  подписва борсовия договор 
за доставка едва след влизане в сила на решението на Д О В Е РИ Т Е Л Я  за откриване на 
процедурата, във връзка с която, е сключен този договор. Договор за покупка (доставка) на 
стоките по настоящата спецификация влиза в сила след като Доставчикът, спечелил 
борсовата сделка, представя гаранция за изпълнение и всички изискуеми документи по ЗОП 
за сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка, включващи документите по 
чл.67, ал.б от ЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП — свидетелство за. съдимост; 
за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.З от ЗОП -  удостоверение от органите по приходите и 
удостоверение от общината по седалище на Доставчика и от община Смолян; за 
обстоятелството по чл.54, ал.1, т.б от ЗОП -  удостоверение от органите на Изпълнителна 
агенция „Главна инспекция по труда“; за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП -  
удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията) и декларация за липсата на 
обстоятелства по чя.54, ал.1, т.7 ЗОП..
Забележка: Когато Доставчикът, спечелил борсовата сделка, е чуждестранно лице, той 
представя съответния . документ за  липса на горепосочено обстоятелство, издаден от 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 
Когато в съответната дъроюава не се издават документи за посочените обстоятелства 
или когато документите не включват всички обстоятелства, Доставчикът представя 
декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на  
съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, Доставчикът  
представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната 
държава. Възложителят не изисква представянето на документите по настоящия пункт, 
когато обстоятелствата в т ях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 
информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя, 
по служебен път.

25. П олучаване: Борсовият договор и всички други докТКШН-ти се представят /изпращат/ в 
оригинал с придружително писмо и опис на всичтщщо:сдаеИ'И50.Ъ'Държащи се в комплекта.

Д О В Е РИ Т Е Л : Д О В Е Р Е Ш Ш

/положен подпис и печат/ /положен подпис и печат/
•ГЕО РГИ ПВЕТАЖОВ НАЙ ДЕН ОВ 
Управител на „ СКОРПИОНБРОКЕРС" ЕООД

Н И К О Л А Й  ТОДОРОВ М ЕЛ ЕМ О В
Кмет на община Смолян

/положен подпис/
С ТЕФ К А  ИВАНОВА КАВАРДЖ И КО ВА 
Началник на отдел „ ФСДБЧРиФК " — ,

в дирекция „ ФСДБ" в община См.олян /[
/Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на 
основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във 
връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита наличнит е данни (ЗЗЛ Д )/_________


