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Приложение 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО: 

1. Предмет: 

„Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на община Елена и бюджетните 

звена към нея”. 

2. Описание и обем на доставката, предмет на обществената поръчка: 

В обхвата на поръчката се включват следните дейности: 

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

друга техника за нуждите на Община Елена и нейните структури, чрез система за 

безкасово зареждане на територията на град Елена; 

- Зареждането на МПС ще се извършва денонощно в търговския/те обект/и 

(бензиностанция/ии), които са на разположение на участника, определен за изпълнител, на 

територията на  град Елена; 

- Участникът следва да разполага с търговски обект/и с утвърдено работно време двадесет 

и четири часа в денонощието и седем дни в седмицата на територията на град Елена, 

извън случаите на обявено извънредно или бедствено положение, както и други 

форсмажорни обстоятелства.   

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

следва: 

Бензин А- 95Н – 8 900 литра; 

Дизелово гориво – 17 000 литра; 

Газ пропан бутан за автомобили – 54 литра. 

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

обем за срока на договора. 

3. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 

Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка е 12 (дванадесет) месеца, 

считано от датата на подписването му. 

4. Източник на финансиране и прогнозна стойност: 
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4.1. Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на 

Община Елена и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства към 

Община Елена за съответната финансова година. 

4.2. Общата прогнозна стойност на поръчката е 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) без 

ДДС. 

4.3. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс, 

а окончателната стойност ще се определи в рамките на реалното изпълнение на поръчката. 

5.  Място на изпълнение: 

Обектите на Изпълнителя на територията град Елена. 

6. НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ 

6.1. Възлагане. 

Количеството на стоките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните 

потребности и финансовата обезпеченост. Посочените количества са прогнозни за срока 

на договора (12 месеца) и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заявява цялото 

количество, ако не е необходимо. 

6.2.Предаване на стоката:  

Приемането, предаването и отчитането на горивото се извършва чрез  издадени карти за 

безкасово зареждане (PIN карти) след сключване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка. 

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. 

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

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

6.3. Цена на стоката:  
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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.  

6.3.1. Максимално допустима стойност на договора: 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) 

без ДДС. 

6.4. Начин на плащане:    

Плащането за доставените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през месеца „стоки" се извършва по 

банков път до 30 дни от датата на приемане на фактурата. Към фактурата се представя  

подробна информация, отразяваща закупените количества и вид „стоки“, цената на литър 

преди отстъпка, процента отстъпка и цена на литър след приспадната отстъпка, номер на 

електронната карта, регистрационен номер на МПС, дата и час на зареждане, 

бензиностанция (номер и адрес). Издаването на фактура за изтеклия календарен месец ще 

се извършва до 10-то число на месеца, следващ отчетния. 

Забележка: Посочените документи следва да са ясни и четливи, без поправки и 

допълнения. 

7. Варианти: 

Възможност за представяне на варианти в офертите: Варианти на офертите няма да 

бъдат приемани от възложителя.  

 

8. 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 КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ 
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ред 

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  

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

Настоящaтa техническа спецификация съдържа пълно описание на обекта на поръчката, 

съгласно Закона за обществените поръчки. 

„Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на община Елена и бюджетните 

звена към нея”. 

1. Наименование на стоката: Автомобилен бензин А-95Н и дизелово гориво.  

Горивата следва да са съобразени с изискванията на чл. 47, ал. 1 за дизелово гориво и за 

автомобилен бензин от Закона за енергията от възобновяеми източници, Обн. ДВ. бр.35 от 

3 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 

2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.59 от 5 Юли 2013г., изм. 

ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.33 

от 11 Април 2014г., изм. ДВ. бр.65 от 6 Август 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 

2015г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., изм. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., изм. и доп. 
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ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 18 

Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 8 Май 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 

2018г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г.  

2. Срок за доставка: Предоставяното количество гориво е съгласно конкретното 

потребление на Възложителя за срок от 12 (дванадесет) месеца. 

3. Доставка: Участникът избран за изпълнител трябва да предлага автомобилен бензин, 

дизелово гориво, газ пропан бутан 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 утвърдено работно време двадесет и четири часа в 

денонощието и седем дни в седмицата на територията на град Елена, извън случаите на 

обявено извънредно или бедствено положение, както и други форсмажорни обстоятелства. 

4. Срок и начин за уреждане на рекламации: Съгласно договора. 

5. Прогнозни количества горива, предмет на доставките.  

Бензин А- 95Н – 8 900 литра; 

Дизелово гориво – 17 000 литра; 

Газ пропан бутан за автомобили – 54 литра. 

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

пълен обем за срока на договора. 

6. Качество на стоката 

6.1. Подлежащият на доставка (зареждане) бензин следва да отговаря на изискванията на 

Приложение № 1 към Наредба за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол. 

6.2. Подлежащото на доставка (зареждане) дизелово гориво следва да отговаря на 

изискванията на Приложение № 2 към Наредба за изискванията за качеството на течните 

горива, условията, реда и начина за техния контрол. 

6.3. Начин установяване на количеството на горивата: Извършва се в момента на 

зареждане на автомобила според измервателно устройство и показанията на 

бензиноколонката; 

Горивата следва да отговарят на БДС-EN228 или еквивалент за бензин А-95H, съответно 

БДС-EN590 или еквивалент за дизеловото гориво.  
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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. 

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

технически надзор.  

Участникът избран за изпълнител 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. 

7. Предаване на стоката 

7.1. Зареждането на МПС ще се извършва денонощно в търговския/те обект/и 

(бензиностанция/ии), които са на разположение на участника, определен за изпълнител на 

територията на град Елена. Участникът следва да разполага с търговски обект/и с 

утвърдено работно време двадесет и четири часа в денонощието и седем дни в седмицата 

на територията на град Елена, извън случаите на обявено извънредно или бедствено 

положение, както и други форсмажорни обстоятелства.   

7.2. Участникът определен за изпълнител 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.  

7.3 Обекта/ите (бензиностанция/иите) на участника определен за изпълнител трябва да са 

включени към система за безналично картово разплащане чрез електронни карти и 

регистриране на заредените горива. 

7.4. Документация на стоката: Във фактурата да се вписва съответната отстъпка и да е 

придружена със справка с отразени регистрационни номера на МПС, съгласно 

приложените списъци, вида на зареденото гориво, датата и местонахождението на 

бензиностанцията. 
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8. Други изисквания:   

8.1. Участникът да посочи поне едно лице за телефонна връзка за контакти при промяна 

на данни, лимити, загубена карта или необходимост от съдействие в Техническото 

предложение. 

8.2. Участникът да представи списък на бензиностанциите, снабдени с терминални 

устройства за безналично плащане, с посочен адрес в Техническото предложение.  

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

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

9. 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.  
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Приложение № 2 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТ: 

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий „Най-

ниска цена” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.  

Класирането се извършва въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“. 

Участникът предложил най-ниска цена се класира на първо място и се определя за 

изпълнител на обществената поръчка. 

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. 

На първо място се класира офертата на участника, предложил най-висок процент отстъпка 

върху официално обявените цени в търговските му обекти. 

 


