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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

към обява за възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с 

предмет: „Периодични доставки  на природен газ – метан – компресиран за нуждите на 

Община Смолян“. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 Настоящата  поръчка  има  за  цел  да  се  извършат  периодични доставки 

на компресиран  природен  газ / метан / за нуждите  на Община Смолян за срок  

от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписването му или до достигане на 

максималната прогнозна стойност – 69 900 (шестдесет и девет хиляди и 

деветстотин) лева без ДДС. Договорът се прекратява  при настъпване на което и 

да е от двете събития.  

Посочената стойност е прогнозна, поради което Възложителят си запазва 

правото да не я усвои в пълен обем в зависимост от възникналата 

необходимост. 

Доставките са за обекти, които не са свързани към функциониращата 

газоснабдителна мрежа в гр. Смолян. Доставките ще се извършват  по заявка на 

възложителя на посочените за това места, а именно: 

 - Сградата на общинска администрация - гр. Смолян, бул. България № 12; 

- ОДЗ № 2 «Синчец» град Смолян - гр. Смолян, ж.к. Нов център, ул. 

«Момина скала» № 2; 

- „Център за обучение, подкрепа на предприемачеството и транс-

гранични инициативи“, Алибеев конак – гр. Смолян, ул. „Шипка“№7  

 Доставеното гориво следва да отговаря на изискванията  и техническите 

характеристики  посочени в техническата спецификация.  

1. Наименование на стоката : Природен газ /метан / компресиран. 

2. Характеристика: природен газ метан – компресиран с калоричност не по – 

ниска от 8000 + 100 килокалории за кубически метър. Налягането на 

доставения природен газ /метан/ - компресиран е до 20 МРа. 

3. Прогнозно количество: до достигане на максималната прогнозна стойност 

– 69 900 (шестдесет и девет хиляди и деветстотин) лева без ДДС.  

4. Качество: съгласно БДС или еквивалентно и сертификат за калорийността  

на доставения природен газ / метан / - компресиран . 
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5. Опаковка: батерии от бутилки /съоръжения съдържащи бутилки, които са 

монтирани в метална рамка – осигурени от изпълнителя. 

6. Срок на годност / съхранение /: съгласно БДС или еквивалентно 

7. Норма на товарене  и други транспортни условия: Бутилкови групи на 

платформа – осигурена от изпълнителя. 

8. Място на предаване: франко обектите  на посочените по – горе адреси  

9. Срок на доставка  и срок на договора : Срокът за доставка е  максимум до 

2 / два / календарни дни след всяка заявка. Договорът влиза в сила от датата 

на сключване и е със срок 12 (дванадесет) месеца от датата на подписването 

му или до достигане на максималната прогнозна стойност – 69 900 

(шестдесет и девет хиляди и деветстотин) лева без ДДС. Договорът се 

прекратява  при настъпване на което и да е от двете събития. Посочената 

стойност е прогнозна, поради което Възложителят си запазва правото да не я 

усвои в пълен обем в зависимост от възникналата необходимост. 

10.  Цената на 1000 куб.м. се формира от: 

- обявената  цена за природен газ от основния доставчик на природен 

газ за страната - БУЛГАРГАЗ  без ДДС; 

- цена за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по 

реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на 

природен газ през газопреносните мрежи, собственост на 

"Булгартрансгаз" ЕАД 

- Акциз; 

- Надбавка за доставка без ДДС.  

11. Включени разходи в надбавката за доставка: Компресиране, логистика, 

съхранение, транспорт, товаро-разтоварни разходи  франко обектите и 

всички други разходи, свързани с доставката. Цената на надбавката за 

доставка остава непроменена през целия срок на договора. 

12. Начин на плащане: банков превод / платежно нареждане / след издаване на 

фактура от изпълнителя. 

13.  Срок за плащане на цената:  Плащането се извършва в срок до 30 

календарни дни, считани от представяне на надлежно оформена фактура – 

оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставеното количество на природен газ / 

метан / - компресиран, ведно с приложенията към нея.  

14.  Условия за заплащане на цената:  Цената  за заплащане на всяка отделна 

партида природен газ / метан / - компресиран  е на база на действително 

изразходвано гориво, доставено и отчетено  с индивидуални измервателни 

устройства за търговско измерване на разхода на природен газ на всеки от 

обектите. Цената се формира съгласно оферираната от изпълнителя  цена  на 

1000 куб.м. без ДДС  в деня на получаване на стоката след  представяне на 
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отчетни показания за всеки обект, представяне на сертификат за 

калорийността на доставения природен газ /метан/ - компресиран. 

Фактурирането се извършва в края на всеки месец, показателите на 

разходомерите се отчитат в последния работен ден на месеца, което се 

удостоверява с двустранно подписан протокол за всеки от обектите.       

15.  Начин на установяване на количеството / измерване, броене, друго/: 

чрез монтирани  индивидуални измервателни устройства за търговско 

измерване на разхода на природен газ.  

16.  Акт удостоверяващ предаване  на стоката: приемо-предавателен 

протокол и сертификат за калоричността на   доставеният природен газ / 

метан / - компресиран.  

17. Орган, удостоверяващ качеството на получаваната стока: независима 

контролна организация. 

18. Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: за количество 

– в  момента  на приемане на стоката; за качество – до 20 / двадесет /  дни 

след  излизане на пробите за качество.  

19. Документация на стоката: Сертификат за калорийността на доставения 

природен газ / метан – компресиран /, приемо-предавателен протокол и 

фактура. 

20.  Доставката се осъществява франко обектите на възложителя,  след подадена 

заявка,  единствено чрез  батерии от бутилки / съоръжения съдържащи 

бутилки, които са монтирани в метална рамка/  собственост на  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнителят следва да осигури служители с подходяща 

квалификация и опит, пряко ангажирани с изпълнението на договора и да 

разполага с регистрирани и технически изправни моторни превозни средства 

за изпълнение на поръчката, отговарящи на Европейската спогодба за превоз 

на опасни товари по шосе (ADR) и притежаващи актуални удостоверения, 

съгласно чл. 38 от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за 

извършване на автомобилен превоз на опасни товари -  "Удостоверение за 

одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари" или 

еквивалентно. 

  

 

Изготвили:  

  
Външен консултант: 

 

/положен подпис/ 

/……………………../ 
/Христо Дангалов/ 

мл. експерт в дирекция 

„ФСДНБ“: 

/положен подпис/ 

/……………………../ 
/Елена Йорданова/ 

Изпълнител - огняр в 

отдел „УСПОС“: 

/положен подпис/ 

/………………………/ 
/Пламен Мурджев/ 

 
/Налице са положени подписи, които са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във 

връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД./ 


