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Книга V 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 

 

І. Обект на поръчката: 
 

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

ЗОП с наименование: „Периодични доставки на горива за моторните превозни 

средства на община Смолян, чрез покупка от търговски обекти (бензиностанции) 

чрез карти за безкасово заплащане“. 
 

 

      ІІ. Обхват на поръчката: 
 

Доставките, предмет на настоящата поръчка включват: 

 - Периодични доставки на течни горива за транспорт (бензин А 95H, бензин А 

98Н, дизелово гориво и пропан-бутан /автогаз/) за моторните превозни средства на 

Община Смолян, чрез покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за 

безкасово заплащане. 

Целта на процедурата е избор на изпълнител и сключване на договор за 

периодична доставка на горива с цел зареждане с течни горива: бензин А 95H, бензин А 

98Н, дизелово гориво, пропан-бутан /автогаз/, чрез система за зареждане при условията 

на без налично плащане с карти, на моторните превозни средства, собственост на 

Община Смолян. Доставката на горивата ще се осъществява чрез покупка от търговските 

обекти на Изпълнителя, осигуряващи 24 часово обслужване в денонощие и седем дни в 

седмицата, съобразно необходимостта на Възложителя. Всички бензиностанции на 

участниците, където ще се извършва безкасово зареждане на горива трябва да предлагат 

бензин А 95H, бензин А 98Н, дизелово гориво и пропан-бутан /автогаз/. 

Картите за безкасово зареждане на горива се издават при поискване от 

Възложителя. Броят им може да бъде увеличен при възникнала за Възложителя 

необходимост от издаване на допълнителна/и карта/и или да бъде намален – при 

отпадане на необходимост от ползване на определено МПС. Електронните карти за 

безкасово зареждане на горива следва да бъдат издавани безвъзмездно на Възложителя, 

като той не дължи месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакция и 

покупки. Участниците следва да предвидят и съобразят тези условия в ценовата си 

оферта. Картите за безкасово зареждане на горива следва да бъдат издадени по 

регистрационни номера на автомобилите на Община Смолян и да позволяват 

закупуването на договорените горива от всеки приносител на картата, но само по 

отношение на автомобила, на чийто регистрационен номер е издадена картата.  
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Възложителят ще предостави на Изпълнителя, с когото е сключил договор за 

доставка на горива, списък на автомобилите (лицата)  с право да зареждат, с посочени 

регистрационни номера и всяка друга информация, необходима за издаването на 

електронните карти.  

Доставката/зареждането с течни горива ще се извършва от/в бензиностанция на 

доставчика.  

По време на действие на договора за изпълнение на поръчката, участникът, 

определен за изпълнител, се задължава да предоставя възможността на Възложителя да 

зарежда горива и в новооткрити търговски обекти (бензиностанции), в които е налице 

устройство за карти за безналично плащане. 

Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към система 

за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените 

горива.  

 
 

ІІІ. Изисквания за качество 
 

Качеството на горивата трябва да отговаря на критериите в „Наредбата за 

изискванията на качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния 

контрол” приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., Българския държавен стандарт и всички 

приложими законови и подзаконови нормативни актове.  

Доставеният бензин А-95 Н и бензин А-98 трябва да отговаря на изискванията за 

качество, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредба за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, Закона за 

чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на 

действащата нормативна уредба в Република България. 

Доставеното дизелово гориво трябва да отговаря на изискванията за качество, 

съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредба за изискванията за качеството на 

течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, Закона за чистотата на 

атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата 

нормативна уредба в Република България. 

Доставеният газ пропан-бутан трябва да отговаря на съответните заводски нормали 

по качество на производителя. 

Качеството на предлаганите горива, ще се доказва с декларация за съответствие на  

продукта от производителя или от неговия упълномощен представител, съгл. чл. 10, ал. 2 

и чл. 12, ал. 2 и ал. 4  от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол. 
 

 

 

ІV. Приложимо законодателство, документи, стандарти и норми 
 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка 

Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на българското 

законодателство и в частност на:  

– Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане;  

– Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол, приета с ПМС 156/15.07.2003 г.  

– Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими 

изисквания на действащата нормативна уредба в Република България. 
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V. Място и срок за изпълнение на доставките: 
 

5.1. Мястото на изпълнение на доставките – търговските обекти – бензиностанции 

за продажба на автомобилни горива на Изпълнителя. 

 Кандидатите в процедурата трябва да притежават търговски обекти – 

бензиностанции за продажба на автомобилни горива разположени на територията на гр. 

Смолян и 15 областни града, от които задължително (София, Пловдив, Варна, Бургас, 

Русе, Пазарджик, Кърджали и Стара Загора).  

5.2. Срокът на действие на договора е 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. 

 

 
 

VІ.  Стойност на поръчката 
 

6.1 Стойността на поръчката се определя в лева, без включен данък върху 

добавената стойност (ДДС) и не може да надвишава 390 000,00 лв. (триста и деветдесет 

хиляди) лева. 

 6.2 Стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качественото 

изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и 

срок, включително разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други 

подобни, както и непредвидените разходи и печалба за избрания изпълнител. 

Участникът следва да посочи цената на колонка за 1 литър за всеки вид гориво, 

включен в предмета на настоящата обществена поръчка в търговския обект 

(бензиностанция) на участника в гр. Смолян, за последния календарен месец от 01 до 31 

януари 2016 г. От тези цени следва да се образува и посочи средната цена, върху която се 

посочва отстъпката в стотинки и се отбелязва крайната цена, която ще участва в оценката 

и класирането на офертите. 

Участникът посочва търговска отстъпка в стотинки от цената на горивата за литър. 

Посочените отстъпки са валидни и непроменяеми за срока на действие на договора. 

Цената, която ще заплати възложителя трябва да е крайна, като включва стойността на 

стоката, транспортни разходи, мита и налози на горивата предмет на поръчката. 

Цената на горивото се посочва без включен ДДС. 
 

 

 

VІІ. Финансиране 
 

7.1. Финансиране: 

Финансирането на настоящата поръчка се осигурява със собствени средства от 

бюджета на възложителя. При необходимост от зареждане на гориво във връзка с 

изпълнението на проекти и програми финансирани със средствата от Европейския съюз 

или други международни донори ще се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на настоящата 

поръчка.  

7.2. Условия и начин на плащане: 

Заплащането на цената на всяка една доставка ще се извършва по банков път по 

банковата сметка на изпълнителя в български лева при условията и начина, подробно 

описани в проекта на договор, съгласно следната схема за плащане: 

– Авансово плащане по договора не се предвижда. 
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– Плащането се извършва в срок до 30 календарни дни, считани от представяне на 

надлежно оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, към която е приложено 

Приложение, включващо следната информация: № на картата за безналично плащане, с 

която е зареждано, вида гориво, № и дата на фискалния бон, единична цена, количество, 

стойност, начислен ДДС и обща стойност. В края на приложението се посочва общото 

количество горива, тяхната стойност, начисленото ДДС и общата стойност, върху която 

се начислява отстъпката, след което се посочва дължимата сума. 

 

 Изготвили:  

  
Гл. специалист в дирекция „АИО 

и ОМП” 

 

 

 

 

/положен подпис/ 
/ Костадин Аврамов / 

Гл. специалист в дирекция 

„АИО и ОМП” 

 

 

 

 

/положен подпис/ 
/ Васил Василев / 

Изпълнител в отдел 

„Управление и 

стопанисване на 

културната 

инфраструктура“ към 

дирекция „ОДиЗ” 

 

/положен подпис/ 
/ Елин Чонгов / 

 


