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П О Р Ъ Ч К А – С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 
към договор за борсово представителство № ……………/……………. 

 

 

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: гориво за отопление (газьол /дизелово гориво/ за отопление), CPV: 

09135100-5 (горивото е предназначено за изгаряне в отоплителна инсталация). 

3. Количество: 120 000 л /словом сто и двадесет хиляди литра/, като точното количество на 

доставеното гориво се определя на базата на подадените заявки от страна на Възложителя по време 

на изпълнение на договора. Посоченото количество е уговорено в полза на Възложителя. 

4. Качество: oтговарящо 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.). При изменение на действащата нормативна уредба изпълнението следва да 

се осъществи в съответствие с новоприетата и/или изменена нормативна уредба. 

5. Франкировка, място на доставка, предаване: склад на Възложителя, франко складово 

стопанство на Почивна база „Орлица“ – Пампорово в к. к. Пампорово, местност Караманджа, 

област Смолян. Местонахождение: поземлен имот с пълен идентификатор 67653.1.668 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14 от 10.05.2005 на 

изпълнителния директор на АГКК, на административен адрес: Почивна база „Орлица“ – 

Пампорово в к.к. Пампорово, местност Караманджа, област Смолян. 

6. Опаковка: наливно, автоцистерни за превоз и доставка течни горива в съответствие с действащата 

нормативна уредба, в това число Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и Правилника за 

прилагане на ЗАДС, с различна товароносимост, оборудвани със стандартни пломбирани дозатори 

и помпи (измервателни уреди, одобрени и контролирани съгласно изискванията на действащото 

законодателство). 

7. Максимална цена и условия на цената: цената се определя на база цената на „Лукойл Нефтохим 

Бургас” АД, гр. Бургас (друг съответен официален производител) към датата на изтегляне на 

конкретната доставка плюс процент надценка за покриване на разходите за доставката, максимално 

нисък, но не по-висок от 5 % /пет на сто/ от цената без ДДС за 1 000 литра гориво. Надценката 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 цена с включени 

цената на стоката и всички разходи (в това число транспортни разходи, мита и налози на горивата 

и други подобни) по нейното доставяне и разтоварване в складово стопанство на възложителя. 

8. 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. 

9. Срок на доставка: до 48 /четиридесет и осем/ часа след получаване на заявката (може и по 

електронна поща и/или факс) на Възложителя до Доставчика за доставяне на конкретно количество 

гориво. Доставките се извършват в светлата част от денонощието, от 08:00 до 16:00 часа на 

съответния работен ден.  

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

11. Година на производство: годината на извършване на доставката или предходната. 

12. Срок на годност, съхранение: по БДС или еквивалентен. 

13. Модул на делимост, брой контракти: 
 Модул на делимост: в съответствие на всяка една конкретна заявка; 

 Брой контракти: един борсов контракт. 
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14. Норма на товарене: в зависимост от всяка една конкретна заявка на Възложителя при минимално 

количество за една заявка от 10 000 /десет хиляди/ литра. 

15. Начин на установяване (измерване) на количеството/теглото: Измерване – в литри с 

пломбиран брояч или друг измервателен уред съгласно нормативните изисквания. 

16. Орган, удостоверяващ качеството на получаваната стока: Упълномощени представители на 

Възложителя и Доставчика. В случай на спор – неутрална акредитирана лаборатория. 

17. Акт, удостоверяващ предаване на стоката: (приемо-предавателен протокол, складова 

бележка, превозен документ, други): Всяка партида се придружава с фактура, Декларация за 

съответствие на качеството и приемо – предавателен протокол (ППП).  

18. Начин на плащане: по банков път, след като Доставчикът, спечелил борсовата сделка, представи 

следните документи: фактура за извършените доставки ведно с документи, удостоверяващи 

предаване на стоката по предходния пункт. Срок на плащане - до 30 /тридесет/ календарни  дни 

след представянето на надлежно оформена фактурата за съответно извършената доставка. 

19. Рекламационен срок и начин на уреждане на рекламациите: 
 Рекламации, отнасящи се до количеството, се предявяват в момента на получаване на 

стоката. При установяване на разлики в количество се съставя двустранно подписан 

протокол. 

 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:  
 Доставчикът представя гаранция за изпълнение. 

 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. 

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

без ДДС.  

 Гаранция за изпълнение се изисква и в случай на изменение, с което се извършват 

допълнителни доставки по договора. 

 Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, внесена 

чрез банков превод по банкова сметка на ПОЧИВНА БАЗА „ОРЛИЦА“ - ПАМПОРОВО – 

IBAN: BG 45 TTBB 9400 3120 0177 68, BIC код TTBB BGSF, Банка: „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД, или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението 

чрез покритие на отговорността на Доставчика. 

 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. 

 При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ или в банковата 

гаранция изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията. 

 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. 

 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 Почивна база „Орлица“ - Пампорово 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 Почивна база „Орлица“ - Пампорово, в случай че 

Доставчикът не е изпълнил което и да е от задълженията си по договора. 
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 Ако Доставчикът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността му, тя трябва 

да е със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на срока 

на действие на договора. 

 Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

 При качествено, точно и съобразено с клаузите на договора изпълнение гаранцията се 

освобождава 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, без да се дължат лихви на Доставчика. 

 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. 

 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. 

 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: стоката, обект на настоящата спецификация следва да е освободена от претенции и 

задължения към трети лица. 

23. Документи по ЗОП: В съответствие с разпоредбата на чл.65, ал.2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки ДОВЕРЕНИКЪТ подписва борсовия договор за доставка едва 

след влизане в сила на решението на ДОВЕРИТЕЛЯ за откриване на процедурата, във връзка с 

която е сключен този договор. Договорът, който 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.6 от ЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; за 

обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на Почивна база „Орлица“ – Пампорово и на продавача; 

за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 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 чл. 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 държава 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. 

24. Борсовият договор и всички други документи се представят /изпращат/ в оригинал с 

придружително писмо и опис на всички документи съдържащи се в комплекта. 

ДОВЕРИТЕЛ:      ДОВЕРЕНИК: 

*положен подпис и печат     *положен подпис и печат 

................................   .................................. 

ВИОЛЕТА ЯНКОВА МИХАЙЛОВА   ДЕСИСЛАВА ДЕЧЕВА ГАРВАНСКА 

Директор на  ПБ „ОРЛИЦА“ - ПАМПОРОВО                 Управител на „КАВНЪНТ“ ЕООД 

*положен подпис      Налице са положени подписи и печати, 

.................................      като същите са заличени на основание 

РАДКА СТЕФАНОВА КАЕВА     чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки 

Главен счетоводител на      във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на  

ПБ „ОРЛИЦА“ - ПАМПОРОВО                    личните данни 


