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          Приложение № 1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ 

НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ: 

 

 

„Доставка на дизелово гориво за отопление (газьол за промишлени и комунални 

цели) за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния отоплителен период 

от 01.10. 2017г. до 30.04.2018г.“ 

 

I. Обща част 

1. Предмет на обществената поръчка 

Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си изпълнение на периодични 

доставки чрез специализиран транспорт (автомобилни цистерни) на дизелово гориво за 

отопление (газьол за промишлени и комунални цели) с максимално съдържание на сяра- S 

≤ 0,001 % и зареждането му в резервоара на местната котелна централа на Авиоотряд 28: 

2. Прогнозно количество дизелово гориво: около 30 000 литра дизелово гориво за 

отопление (газьол за промишлени и комунални цели) с максимално съдържание на сяра- S 

≤ 0,001 %. Посоченото количество гориво е прогнозно, което не поражда задължение за 

Възложителя да го поръчва на Изпълнителя в пълен обем. Възложителят си запазва правото 

да увеличи или намали обема на доставката в зависимост от неговите нужди. Разходът на 

гориво зависи от външната температура на въздуха. Автоматиката на котелната централа и 

на абонатните станции в сградите осигуряват средна температура в сградите около 18 °С. 

Следователно разходът на гориво ще бъде по- голям при по- студена зима и по- малък при 

по-топла зима.  

3. Прогнозна стойност на поръчката. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 45 585лв. без ДДС лв. (четиридесет и пет 

хиляди петстотин осемдесет и пет лева). 

4. Срокове 

4.1. Срок за изпълнение на поръчката: от 01.10.2017 г. до 30.04.2018 г. 

4.2. Срок на доставка: 

Доставките на дизелово гориво за отопление (газьол за промишлени и комунални цели) с 

максимално съдържание на сяра- S ≤ 0,001 % ще се извършват през целия период на 
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действие на сключения договор за изпълнение на поръчката по писмена заявка на 

Възложителя.  

Доставката по конкретна заявка ще се извършва в работно време, в срок не по-голям от 48 

часа от подаване на заявката от страна на Възложителя. Доставката се извършва на адрес: 

гр. София, Летище София, Авиоотряд 28 и се предава на определено от Възложителя 

материално-отговорно лице, след предварително уговорен за това час. В случай, че срокът 

съвпада с неработен ден, то доставката се изпълнява до 10.00 ч. в първия следващ работен 

ден. 

5. Начин и място за изпълнение на поръчката: 

5.1. По представени от Възложителя или упълномощени от него лица заявки за доставка, 

Изпълнителят доставя със собствен или нает специализиран транспорт (автомобилни 

цистерни), заявените количества дизелово гориво. 

5.2. Опаковката, нормата на товарене и начина на установяване (измерване) на 

количеството доставено гориво са съответно чрез наливно гориво в цистерни, снабдени с 

измервателните уреди. 

5.3. Изпълнителят ще приема рекламации, относно качеството на доставеното гориво, 

установени чрез изследване в оторизирана лаборатория на проба, която се събира от съда, в 

който е доставено горивото. 

5.4.  Доставката се извършва на адрес: гр. София, Летище София, Авиоотряд 28. 

5.5. Възложителят допуска в района на Авиоотряд 28 служители и автоцистерни на 

Изпълнителя след предварително извършена съгласувателна процедура от Националната 

служба за охрана при Президента на Република България. Изпълнителят се задължава да 

представи на Възложителя списък на служителите и автоцистерните, които ще извършват 

зареждане с дизелово гориво в района на Авиоотряд 28. 

II. Специална част 

1.  Изисквания към горивото  
 

Подлежащото на доставка гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво (газьол 

за промишлени и комунални цели) с максимално съдържание на сяра- S ≤ 0,001 %, да 

отговаря на БДС-EN590: 2014 или еквивалент и на „Техническа спецификация на горива за 

дизелови двигатели“ – Приложение № 2 към Наредба за изискванията за качеството на 

течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приложения – Технически 

спецификации на горивата) (обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 

2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. 

бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 

Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., 

изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г.). 

 

Орган, установяващ качеството на горивото – Държавна агенция за метрологичен и 

технически надзор.  

 

2. Опаковка: наливно чрез зареждане от автомобилни цистерни.  
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3. Норма на товарене и други условия на доставката: зареждане от цистерни, 

снабдени с измервателни уреди за отчитане на количеството.  

Всяка еднократна доставка (зареждане с дизелово гориво) не трябва да бъде повече от 

10000 л. 

 

4. Документация, удостоверяваща предаването и отчитането на доставеното 

гориво. При доставката на горивото да се представи следната документация (на български 

език):  

4.1. Документ, удостоверяващ точното количество на горивото (товарителница);  

4.2. Декларация за съответствие или заверено копие от нея, в съответствие с 

Приложение № 9 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, 

реда и начина на техния контрол; 

4.3. Акцизен данъчен документ;  

4.4. Документ, удостоверяващ предназначението на акцизната стока;  

4.5. Фактура; 

4.6. Товарителница 

 

5. Рекламация и начин на уреждането й: чрез изследване в оторизирана 

лаборатория. Пробата се събира от съда, в който е доставено горивото.  

 

6. Участниците трябва да имат собствени или наети автоцистерни за превозване на 

дизелово гориво и обслужващ персонал, които да отговарят на изискванията на: Част 2, на 

приложение А на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по 

шосе (ADR) (обн. ДВ. бр.73 от 18 Август 1995г., попр. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. 

ДВ. бр.66 от 14 Август 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. 

бр.18 от 22 Февруари 2013г.), чл. 14 на Закона за автомобилните превози и Наредба № 40 от 

14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни 

товари (обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г., изм. ДВ. 

бр.67 от 17 Август 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., попр. ДВ. бр.18 от 5 Март 

2010г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 02 Октомври 

2015г.). 

 

7. Автоцистерните трябва да имат валидни удостоверения (сертификати) за одобрение 

на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари съгласно ADR. 

 

8. Автоцистерните трябва да са снабдени задължително със система за принудително 

разтоварване и с измервателна система/разходомер. Измервателната система/разходомерът 

трябва да бъде одобренa от Българския институт по метрология. 

 

9. Възложителят ще подписва разпоредителните документи съгласно Закона за 

акцизите и данъчните складове и Правилника за прилагането му, които удостоверяват, че 

акцизната стока (доставеното гориво (газьол) ще бъде използвано само за отопление на 

сградите в Авиоотряд 28. 

 


