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Книга I 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“. 
 

 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши периодични 

доставки на пелети за отопление за нуждите на община Смолян при следните условия:  

1. Вид на поръчката: покупка, доставка. 

2. Наименование на стоката:  пелети с код съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 

09111400 (горива на базата на дърва). 

3. Допълнителни характеристики на пелетите: 

· Изисквания за качество:  

o Да са произведени от 100 % обла иглолистна дървесина без кора; 

o Да не се използват за производството им отпадъчни дървесни продукти като 

капаци, изрезки, клони, кора, трици и други подобни; 

o В тях да няма следи от пясък;  

o Да отговарят на изискванията на въведените Европейски стандарти за качество 

„БДС EN ISO 17225-2:2014” за пелети Клас А1 или еквивалент; 

o Да са висококалорични - минимум 16,5 MJ/kg топлина на изгаряне на работно 

гориво;  

o Да са с влагосъдържание не повече от 9 %;  

o Да са със съдържание на сяра не повече от 0,03 %;  

o Остатъчна пепел да е не повече от 0,7 %;  

· Размери: Диаметър 6 мм; 

· Опаковка: пакетиране в торби по 15 кг на палети по 70бр.. 

4. Количество: 700 тона /словом седемстотин тона/. 

5. Качество: по БДС или еквивалентен, анализно свидетелство /сертификат/. Всяка доставка да 

бъде придружена със сертификат за анализ на пелетите, издаден от оторизирана лаборатория. 

При условие, че сертификатът е издаден от чуждестранна лаборатория, същият трябва да 

бъде преведен на български език. Сертификатите следва да са издадени от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

„Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е 

страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 

признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за 

оценяване на съответствието. 

6. Франкировка, място на доставка, предаване: франко складовите стопанства на възложителя 

на територията на град Смолян, както следва: 
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№

  

 

Наименование 

 

 

Административен адрес 

1. Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ гр. Смолян, бул. България № 8 

2. Детска градина „Родопчанче” гр. Смолян,  ул. Соколица № 12 

3. Детска градина „Зорница“ гр. Смолян, ул. Христо Христов № 31 

4. Плувен басейн – Смолян гр. Смолян,  ул. Димитър Благоев № 20 

5. Спортна зала – Смолян гр. Смолян,  ул. Димитър Благоев № 22 

6. Други обекти на територията на град Смолян съобразно конкретните потребности на 

възложителя 

7. Условия на цената: цената е с включени стойност на стоката и всички разходи по нейното 

доставяне и разтоварване в съответното складово стопанство на възложителя съгласно 

предходната точка. 

8. Срок на доставка: съгласно офертата на изпълнителя. 

Важно: Срокът за извършване на всяка заявена от възложителя доставка на пелети се оферира 

от всеки участник в мерна единица час, цяло число, но е не повече от 120 /сто и двадесет/ 

часа, считани от датата и часа на получаването на направената заявка за доставка.  

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

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

11. Модул на делимост: в съответствие на всяка една конкретна заявка. 

12. Норма на товарене: в зависимост от всяка една конкретна заявка на възложителя. 

13. Предаване на стоката: с приемо-предавателни протоколи, подписани от упълномощени 

представители на възложителя и изпълнителя. Доставките ще се извършват чрез периодично 

повтарящи се поръчки съобразно нуждите на възложителя по писмени заявки в срока 

съгласно договора за изпълнение. Превозните средства следва да отговарят на изискванията 

за превоз на такива товари /нормативна база/ съгласно националното законодателство. 

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

15. Срок на действие на договора за доставка: до 30.04.2020г. или до изчерпване на количествата, 

което обстоятелство настъпи по-рано. 

 

 

 

 


