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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. Характеристики на пелетите:
3.1.
Да са произведени от 100 % дървесина;
3.2.
Да отговарят на изискванията на въведения стандарт на Европейския съюз за
дървесни пелети (EN 14961-2) и да притежават сертификат за качество „ЕNplus”клас А1 или еквивалентен документ.
3.3.
Параметри:
Параметри

Измервателни
единици

ENplus-A1

6 (± 1)

Диаметър

mm

Дължина

mm

3,15 ≤ L ≤ 40 1)

Насипна плътност

kg / m2

≥ 600

Калоричност

MJ / kg

≥ 16,5-19

Влажност

Ма .-%

≤ 10

8 (± 1)

Прах

Ма .-%

≤ 1 3)

Механична якост

Ма .-%

≥ 97,5 4)

Ма .-% 2)

≤ 0,7

°C

≥ 1200

Съдържание на хлор

Ма .-% 2)

≤ 0,02

Съдържание на сяра

Ма .-% 2)

≤ 0,03

Съдържание на азот

Ма .-% 2)

≤ 0,3

Съдържание на мед

mg / kg 2)

≤ 10

Съдържание на хром

mg / kg 2)

≤ 10

Съдържание на арсен

mg / kg 2)

≤ 1,0

Съдържание на кадмий

mg / kg 2)

≤ 0,5

Съдържание на живак

mg / kg 2)

≤ 0,1

Съдържание на олово

mg / kg 2)

≤ 10

Съдържание на никел

mg / kg 2)

≤ 10

Съдържание на цинк

mg / kg 2)

≤ 100

Пепел

Точката на топене на пепелта

не повече от 1% от пелетите може да бъде по-дълъг от 40 mm, макс. дължина
45 mm;
2)
суха маса;
3)
частици <3.15 mm, фини прахови частици, преди предаването на стоката;
4)
за измервания с Lignotester пределно допустимата стойност ≥ 97,7 тегловни %.
Забележка: При изменение или въвеждане на нов стандарт за дървесни пелети
изпълнението следва да се осъществи в съответствие с изменения или новоприет
стандарт, респ. новоприетата и/или изменена нормативна уредба.
1)

2

4. Количество: 770 тона /словом: седемстотин и седемдесет тона/, уговорено в полза на
Възложителя.
5. За измерване на количеството на всяка заявена и изпълнена доставка изпълнителят
следва да осигури уред за измерване, отговарящ на действащите стандарти и годен за
ползване по предназначение при всяка доставка на стоката.
6. Франкировка, място на доставка, предаване: франко складовите стопанства на
възложителя на територията на град Смолян до точното място за съхранението на
стоката, както следва:
№

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

5.

Спортна зала – Смолян

гр. Смолян, ул. Димитър Благоев № 20
гр. Смолян, ул. Димитър Благоев № 22

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 по-кратък от 1
/словом: един/ час и не по-продължителен от 168 /словом: сто шестдесет и осем/ 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: съгласно изискванията на въведения стандарт на по т.3.2,
а при липса на такива, 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. На самата опаковка или на документа за доставка съгласно сертификата за качество
„ЕNplus” следва да е поставено логото на стандарта заедно с идентификационен номер.
14. Предаване на стоката: с приемо-предавателен протокол, подписан 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.
15. Стоката задължително трябва е освободена от права и претенции от страна на трети
лица.
16. Срок на действие на договора за доставка: 3 /словом: три/ години, считани от датата на
подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, или до изчерпване на
количествата, което обстоятелство настъпи по-рано.

6.
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ЗАБЕЛЕЖКА:
При несъответствие между настоящите технически спецификации и
нормативен акт се прилагат правилата на действащото законодателство.
Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на
стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение съгласно
чл.48, ал.2 от ЗОП следва да се чете, съответно да е допълнено с думите „или
еквивалентно/и“.
Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на
конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите
или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка,
патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до
облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, следва
съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или
еквивалентно/и“.
С настоящите технически спецификации възложителят определя необходими
характеристики на предмета на поръчката чрез въвеждане на минимални изисквания
по отношение работни характеристики и функционални изисквания посредством
посочване на съответни минимални и/или максимални стойности по отделни
параметри.
Изпълнителят трябва да се придържа точно към обявените от възложителя
условия, като предложи продукт, чиито характеристики следва или да съвпадат
напълно с тези на възложителя, или да се различават, но да са по-добри от минимално
определените от възложителя.
Еквивалентността се доказва по реда и условията на чл.50 и чл.52 от ЗОП.
За извършването на оценка дали дадена характеристика е еквивалентна или
по-добра спрямо изискванията на възложителя се преценят възможностите на
съответната единица продукт, определени от съвкупността от характеристиките й.

4

