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Книга III 

 

 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 
 

 

 

1. Обект на поръчката:  

 Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Периодични доставки  на природен 

газ – метан – компресиран за нуждите на Община Смолян и VІІ СОУ «Отец Паисий» град 

Смолян“. 

 

2.  Обособени позиции.   

 Не се предвиждат обособени позиции. 

 

3. Възможност за представяне на варианти в офертите. 

 Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 

 

4.  Място и срок за изпълнение на поръчката.  

Мястото за изпълнение на поръчката – град Смолян - франко обектите  на следните адреси:  

- За Община Смолян:    
- 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  

- За  VІІ СОУ «Отец Паисий» град Смолян: 

- Сградата на  VІІ СОУ «Отец Паисий»: гр. Смолян, ул. «Дичо Петров» № 1 ; 

 

Срокът за изпълнение на всяка доставка е максимум до 2 / два / календарни дни след всяка 

заявка. 

Срок на договора: - Договорът влиза в сила от датата на сключването му и е със срок 24 

(двадесет и четири) месеца от датата на подписването му или до достигане на максималната 

прогнозна стойност – 390 000 (триста и деветдесет хиляди) 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. 

 

5. Разходи за поръчката.  
 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, 
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направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата 

или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП. 

 Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са 

за сметка на възложителя. 

 

6. Стойност на поръчката. 

 Стойността на поръчката се определя в български лева без данък върху добавената 

стойност /ДДС/. 

 Цената на  1000 куб.м. се формира от: 

- Обявената  цена за природен газ от основния доставчик на природен газ за страната – Булгаргаз 

без ДДС; 

- Акциз и  

-Надбавка за доставка. Разходи включени в цената на надбавката: - Компресиране, логистика, 

транспорт и товаро-разтоварни разходи  франко обектите.  

Цената на надбавката за доставка остава непроменена през целия срок на договора. 

 


