
БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА АД 

БОРСОВ ДОГОВОР № дай™ .01.2015 год. 

14 РД- O5'i/U<0l oZVd^r. 
За покупко-продажба^на стоки чрез посредничеството на членове на 

Българска Стокова Борса АД 

По процедура на договаряне без обявление, при условият а на чл.90, ал.1, т.11 
от Закона за обществените поръчки 

1.„Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, ЕИК 130344823, 
със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, представлявано от 
Плумелина Димитрова Минева - изп. директор, чрез члена на борсата "Ойл Брокеридж" ЕООД по 
договор за борсово представителство № РД-05-86/22.12.2014 год. и поръчка-спецификация 
№1/08.01.2015г., чрез упълномощения му лицензиран брокер Валентина Георгиева, наричан в 
текста КУПУВАЧ 

и 

2. "ПРИНТКОМ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Хр. Смирненски" № 
23, ЕИК: 831516898, представлявано от Милен Петров Балтов - управител, наричан за краткост 
ДОВЕРИТЕЛ, от една страна чрез члена на борсата "Скорпион брокерс" ООД по договор за 
борсово представителство от 19.09.2014г. и поръчка-спецификация №5/14.01.2015г., чрез 
упълномощения му лицензиран брокер Димитър Димитров, наричан в текста ПРОДАВАЧ, 

се сключи този договор за следното: 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ продава, а КУПУВАЧЪТ купува стоката описана в договора или в 
приложената към него спецификация. 

КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, МАРКИРОВКА 

Чл.2.1. Стоката следва да съответства на посочените в спецификацията количество и качество, вид, 
стандарт, асортимент, комплектност, технически показатели и други параметри и изисквания. 
Чл.2.2. При определяне на качеството по мостри в спецификацията се определя броят им, мястото, 
начина и срока им на съхранение и идентифицирането им /подпечатване, подписване или 
пломбиране/. Ако не е уговорено друго в спецификацията, мостри се предоставят от ПРОДАВАЧА 
безплатно, като последният има право да ги получи обратно при неизпълнение на договора по вина 
на КУПУВАЧА. 
Чл.2.3.0паковането, маркирането и етикетирането на стоката се извършва от ПРОДАВАЧА, 
съгласно изискванията на БДС, отрасловите нормали или обичайните условия, ако в 
спецификацията не са уговорени специални изисквания. 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА П Л А Щ А Н Е 
Чл.3.1. Цената на стоката е паричната сума. по която е постигнато съгласие от брокерите по време 
на борсовата сесия на борсата. 
Чл.3.2. В цената на стоката се включва стойността на опаковката, данъци, акцизи и други обичайни 
разходи, доколкото не е уговорено друго между страните в спецификацията. 
Чл.3.3. Заплащането на цената следва да се извърши в срок, условия и начин, посочени в 
спецификацията. При липса на такива уговорки или на някоя от тях КУПУВАЧЪТ следва да 
заплати цената съобразно изискванията на законовите разпоредби. 



ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, СОБСТВЕНОСТ, РИСК 

Чл.4.1. Предаването на стоката следва да се извърши в срока, на мястото и по начина посочени в 
спецификацията. При липса на такива уговорки или на някоя от тях, ПРОДАВАЧЪТ следва да 
предаде стоката на КУПУВАЧА съобразно изискванията на законовите разпоредби. 
Чл.4.2. Собствеността и риска от погиване и увреждане на стоката, ако не е уговорено друго в 
спецификацията преминават от ПРОДАВАЧА върху КУПУВАЧА с предаване на стоката. 

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И РИСКОВИ СЪБИТИЯ 

Чл.5.1. Изпълнението на всяко договорно задължение може да бъде обезпечено с предвидени в 
спецификацията банкови или други гаранции, залог, поръчителство и други. Сумите, условията и 
срокът на валидност на тези обезпечения се вписват в спецификацията. 

ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.6.1. Неизпълнението на всяко договорно задължение може да бъде скрепено с неустойка 
посочена в спецификацията. Размерът на неустойката може да бъде определен в глобална парична 
сума или в процент от стойността на нереализираната сделка . 
Чл.6.2. Изправната страна може да търси обезщетение за реално претърпените вреди, непокрити от 
уговорените условия. 

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл.7.1. Страните се освобождават от срока за изпълнение на договорните си задължения, ако 
невъзможността да се изпълни в срок се дължи на непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ. 
Чл.7.2. Страната, която се позовава на непреодолима сила е длъжна да уведоми другата страна за 
събитието в 3-дневен срок от настъпването му и да й изпрати писмено потвърждение за това от 
официален орган в 10-дневен срок от настъпването. По съшия начин и в същите срокове следва да 
бъде отправено и съобщение за прекратяване на събитието. 
Чл.7.3. Срокът за изпълнение на задълженията по договора се удължава с времето, през което е 
била налице непреодолима сила. възпрепятствала изпълнението им. Ако непреодолимата сила 
продължи повече от 30 дни страната, която не е получила изпълнение може да прекрати изцяло или 
частично договора. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.8.1. При непостигане на споразумение споровете ще се отнасят за решаване до компетентен 
български съд. 
Чл.8.2. Стоковата борса не е страна по настоящия договор и не носи отговорност за неизпълнение 
на договорните задължения на страните. 
Чл.8.3. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилага общото гражданско законодателство. 
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Приложение №1 . към 
борсов договор № ДуО 

По процедура на договаряне без обявление, при условията на чл.90, ал.1, т.11 
от Закона за обществените поръчки 

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

Наименование на стоката Количество Ед. Цена за тон в 
лева без ДДС 

Обща цена без ДДС 

Въглища за отопление 300 м. т. ± 20% 380 лв. 114 000 лв. 

ДДС: 22 800 л а 
Обща стойност с ДДС: 136 800 лв. 

Словом: сто тридесет и шест хиляди и осемстотин лева. 

Наименование на стоката: Въглища за отопление. 

Количество: 300 метр. тона ± 20%. 

Допълнителна характеристика: обща влага на работно гориво: 15.34%: пепел на суха база: 8.78%; 

пепел на работно гориво: 7.43%; летливи на суха база: 37.12%; летливи на работно гориво: 31.43%; 

горна калоричност на работно/влажно/гориво без минерални съставки: 6337 кса1/к§; долна 

калоричност на работно/влажно/гориво без минерални съставки: 6016 кса1/к§; сяра на суха база: 

0.36%; сяра на работно гориво: 0.30%; 

Качество: по БДС 

Опаковка: насипно 

Година на производство: съответна на доставките; 

Срок на годност: по БДС. 

Норма на товарене: доставка на минимум 25 м.т. при една заявка. 

Предаване на стоката: с приемо-предавателен протокол подписан от представители на Продавача 

и Купувача - доставките ще се извършват чрез периодично повтарящи се поръчки съобразно 

нуждите на Купувача, по писмени заявки, но не по-късно от 3 /три/ календарни дни от получаване на 

заявката; Всяка оригинална данъчна фактура се придружава с приемо-предавателен протокол за 

доставка и сертификат за произход и качество. Транспортнит средства, с които се извършва 

доставката да отговарят на условията за превоз на такива товари /норм.база/. 

Рекламацнонен срок и начин на уреждане на рекламациите: Количествени - в момента на 
приемането. Рекламации за отклонения в качеството - до 10 /десет/ работни дни след излизане на 
пробите за качество; 



Франкировка: склад на филиала на „СБР-НК" ЕАД, филиал Хисар както следва: ХИСАР, Ул. 
„Гурко" 8, гр. Хисар 4180. 

Срок на доставка: до три дни след заявка, цялото количество до 1 година, считано от датата на 
подписване на борсовия договор. 
Г Г 

Начин на плащане: „СБР-НК" ЕАД заплаща доставеното количество по банкова сметка на 
Продавача, до един месец след представяне на фактура за извършена доставка; 

Гаранционен депозит: Продавачът внася 1% /един процент/ от стойността на борсовия договор с 
ДЦС по депозитната сметка на „БСБ" АД. Депозитът се освобождава по реда посочен в 
Правилника на „БСБ" АД. 

Документация на стоката: Документи по ЗОП на изпълнителя, сертификат за качество и 
сертификат за произход на стоката; документ за внесена гаранция по изпълнението. 

Неустойка: За неизпълнение на задължения по борсовия договор, включително за неоснователно 

прекратяване или разваляне на договора, неустойката е 5 % /пет процента/ от стойността на 

неизпълнението с ДДС. Неустойката при забава на плащания по договора в размер на 1/360 част от 

основния лихвен % на БНБ плюс 0,5 %, върху неиздължената сума на ден. 

Стоката е освободена от права и претенции от страна на трети лица. 

Този договор се състои от 5 /пет/ неделими страници. 

КРАЕН КЛИЕНТ - КУПУВАЧ 
„Специализирани болнини за рехабнлитация - Национален комплекс" ЕАД. 
Адрес: гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, 
ЕИК 130344823 
представлявано от Плумелина Димитрова Мичева - изп. Директор и Анета Гиздова - гл. 
Счетоводител 
тел. 02/9885905; факс: 02/9876121 
e-mail: sbrnk@rehabilitacion.bg 

ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА 
"Ойл Брокеридж" ЕООД 
Адрес: гр. София, ж.к. „Стрелбище", ул. „Дедеагач" № 11 

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА 
Валентина Георгиева 
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КРАЕН КЛИЕНТ - ПРОДАВАЧ 
"ПРИНТКОМ" ООД 
Адрес: гр. София, бул. "Хр. Смирненски" № 23 
ЕИК: 831516898 
представлявано от Милен Петров Балтов - управител 
тел. 0888 372 102; Факс: 02 8669274 
printcom@abv.bg 

ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА 
"Скорпион брокерс" ООД 
Адрес: гр. София 1505, община „Оборище", ул. „Русалка" No. 4 
Тел.: 02/492 38 48 

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА 
Димитър Димитров 

Договорът е вписан в регистъра за сключените сделки на Българска Стокова Борса А 

КУПУВАЧ: ПРОДА 
Подписг Подписал като представител 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
НА БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА АД 
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