
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА 

ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  „ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С 

ОБЯВА” НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА 

МПС И ДРУГА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА И БЮДЖЕТНИТЕ 

ЗВЕНА КЪМ НЕЯ” 

 

 

1. Предмет на поръчката: 

Предмет на настоящата обществена поръчка включва доставка на горива за МПС и друга 

техника за нуждите на община Елена и бюджетните звена към нея. 

В обхвата на поръчката се включват следните дейности: 

Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и газ пропан бутан за автомобили за 

нуждите на Община Елена и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на 

територията на град Елена. 

 

2. Наименование на стоката: Автомобилен бензин А-95Н, А-98Н, дизелово гориво и газ 

пропан бутан за автомобили.  

Горивата следва да са съобразени с изискванията на чл. 47 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници за дизелово гориво и автомобилен бензин. 

 

3. Срок за доставка:  

Предоставяното количество гориво е съгласно конкретното потребление на Възложителя за 

срок от 12 (дванадесет) месеца. 

 

4. Доставка:  

Участникът да предлага автомобилен бензин, дизелово гориво и газ пропан бутан за 

автомобили в своите бензиностанции чрез използване на система за безналично картово 

плащане с регистриране на зареденото гориво. Участникът следва да разполага с търговски 

обект/и с работно време двадесет и четири часа в денонощието и седем дни в седмицата на 

територията на град Елена.   

 

5. Прогнозни количества горива, предмет на доставките: 

Обемът на доставката за 12 месеца е съгласно прогнозните количества горива, както следва: 

а) Дизелово гориво      -                       20 000 л. 

б) Бензин А- 95Н и Бензин А- 98Н -  10 000 л. 

в) Газ пропан-бутан за автомобили  -     100 л. 

Забележка: Количествата са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в 

пълен обем за срока на договора. 

 

 6. Обекти на възложителя – крайните получатели: общинска администрация и  

бюджетните звена към нея, включени в обществената поръчка*. 

 

*Доставката на горива през срока на изпълнение на поръчката за долупосочените крайни 

потребители, ще са обект на самостоятелно счетоводно отчитане, в резултат на което 



издаването на фактурите за доставените горива, следва да бъде осъществено съобразно 

техните индивидуализиращи данни.  

 

№ по 

ред 

КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ 

1 Община Елена 

Адрес: ул. ”Ил. Макариополски” № 24, гр. Елена 

Булстат: 000133762 

МОЛ: инж. Дилян Стефанов Млъзев 

 

2 ДЦДМУ /Дневен център за деца и младежи с увреждания/ гр. Елена 

Адрес: ул. „Х. Ю. Брадата” № 69, гр. Елена 

Булстат: 0001337620252 

МОЛ: Стефка Петрова Чолакова 

 

3 ДСП /Домашен социален патронаж/ гр. Елена 

Адрес: ул. ”Арх. Миланов” № 3, гр. Елена 

Булстат: 0001337620233 

МОЛ: Златина Димитрова Николова  

 

7. Качество на стоката: 

• Доставеното дизелово гориво трябва да отговаря 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). 

• Доставяното бензиново гориво трябва да отговаря на „Техническа спецификация на 

автомобилни бензини“ - Приложение № 1 към Наредба за изискванията за качеството на 

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

спецификации на горивата). 

 

Качеството на горивата да отговаря на техническите изисквания, условия, реда и начина за 

техния контрол, съгласно Наредба за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол (Приложения – Технически спецификации на 

горивата).  

Участникът  трябва да е в състояние по всяко време да удостовери съответствието на 

предлаганите от него партиди бензин и дизел за автомобили с изискванията за качество 

съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол, както и всички други приложими изисквания на действащата 

нормативна база в България. 

8. Предаване на стоката 

8.1. Зареждането на МПС ще се извършва денонощно в търговските обект/и 

(бензиностанции), които са на разположение на участника, определен за изпълнител на 

територията на град Елена.  



8.2. Изпълнителят осигурява карти за безкасово зареждане (ПИН карти) за автомобилите на 

Община Елена и нейните структури за зареждане на гориво от бензиностанциите му. 

Електронните карти следва да бъдат издавани безвъзмездно, като Възложителя не заплаща 

такса за обслужване на картите и такса за транзакции. Електронните карти се издават за 

съответния автомобил (по приложен списък, предоставен от Възложителя при подписване на 

договор), като на картата следва да е вписан регистрационния номер, както и гарантиране на 

условието, че няма право да се зарежда друг автомобил с тази карта освен посочения.  

8.3. Изпълнителят се задължава да издаде допълнително 2 (два) броя резервни карти без 

персонализация на определен рег. № автомобил, а само на името на община Елена.  

8.4. Обект/ите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към система за 

безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените горива. 

9. Други изисквания:   

9.1. Изпълнителят да осигури телефонна връзка за контакти при промяна на данни, лимити, 

загубена карта или необходимост от съдействие. 

9.2. Изпълнителят да представи списък на бензиностанциите, снабдени с терминални 

устройства за безналично плащане, с посочен адрес.  

10. Страна на произход на горивото: Република България, ЕС. 

Забележка: Навсякъде, където е посочено модел, източник, процес, търговска марка, 

патент, тип, произход или производство да се чете „или еквивалентно”.   

11. Цена: Цените на предлаганите горива се формират, като върху официално обявените 

цени на дребно на литър, в бензиностанциите на изпълнителя към момента на 

зареждането/доставката, се приспадне процентът на търговска отстъпка, посочена от 

участника в ценовата му оферта, която не се променя за целия срок на изпълнение на 

поръчката.  

Цената следва да включва всички разходи на доставчика, свързани с изпълнението на 

предмета на поръчката. За целите на оценката в настоящата процедура за „цена” на 

участника се счита предложената от него търговска отстъпка в % върху официално 

обявените цени в търговските обекти на участника. 

Цените на горивата подлежат на изменение в зависимост от промяната на цените на 

основния производител на горива за страната „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД или друг 

подобен производител. При промяна на цените на участника, цената се актуализира 

съобразно увеличението на базисната цена, като процента отстъпка остава непроменен за 

целия срок на договора. 

12. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Няма 

 

13. Икономическо и финансово състояние: Няма 

  

14. Технически и професионални способности:  

 



1. Участникът трябва да е изпълнил дейности (услуги) с предмет и обем, идентичен или 

сходен с този на поръчката за последните три години считано от датата на подаване на 

офертата. 

За доказване изпълнението на това изискване участникът следва през последните 3 (три) 

години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил минимум 1 (една) услуга, 

с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. 

 

*Забележка: 

Под „доставка с предмет и обем еднакъв или сходен с предмета на настоящата 

обществена поръчка” се има предвид доставката на горива за МПС. 

Забележка: 

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 

регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 

поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението. 

 

Забележка: 

а).Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и 

професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който 

може да води до облага* по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се 

приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането 

на обществената поръчка. 

*Съгласно чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, „ облага ” е всеки доход в пари или в имущество, включително 

придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, 

получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване 

на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на 

или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, 

отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие. 

б).При участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията на възложителя 

по отношение на критериите за подбор, отнасящи се до икономическото и финансовото 

състояние и до техническите и професионалните способности на участниците, се доказва 

от обединението - участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт 

и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението. 

в).Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 

или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в офертата, 

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

г). Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 



участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 

поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 

третите лица, ако има такива. 

Документи за доказване на критериите за подбор: 

За доказване на техническите и професионалните способности участникът, определен за 

изпълнител на обществената поръчка се задължава да представи следните документи и 

доказателства във връзка с поставените изисквания: 

- Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на услугите, идентични или сходни с предмета на 

поръчката за услуга, изпълнени през последните три години с посочване на стойностите, 

датите и получателите (Образец № 8 от документацията за участие) и доказателство за 

извършената услуга, изпълнена през последните три години от датата на подаване на 

офертата. 

Като доказателство за извършените услуги се приемат препоръки и/или референции, 

издадени от получателите на услугите, и/или посочване на публични регистри, в които се 

съдържат данни за изпълнените услуги, и/или други документи, удостоверяващи изпълнени 

от участника идентични или сходни услуги. 

*Забележка: 

Под „доставка с предмет и обем еднакъв или сходен с предмета на настоящата 

обществена поръчка” се има предвид доставката на горива за МПС. 

Изготвил:  

Юлиян Маринов ______________ 

главен специалист "Транспортно осигуряване", той и шофьор при ОЕ 

 

 


