ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За
„Периодична доставка на горива и смазочни материали за ученически автобуси
служебните автомобили и друга техника, обслужващи общинска администрация и
бюджетните звена на територията на Община Белоградчик”
I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставка чрез периодична покупка на течни горива /безоловен бензин А-95Н, гориво за
дизелови двигатели /евродизел/, газ пропан бутан и смазочни материали за ученически
автобуси и служебните автомобили, обслужващи общинска администрация и бюджетните
звена на територията на Община Белоградчик, както и за друга техника на Община
Белоградчик. Доставката на горивата се осъществява чрез покупка посредством
обслужване от бензиностанциите собственост или стопанисвана от определения за
изпълнител на поръчката участник, съобразно необходимостта на Възложителя.
Прогнозни количества:
Вид гориво

Мярка

Количество

ГОРИВА
Автомобилен безоловен бензин А-95Н

литър

4 000.00

Гориво за дизелови двигатели /евродизел/ 10ppmE5

литър

25 000.00

Газ пропан-бутан за автомобили
СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
Масло двигателно
Масло трансмисионно
Течност за чистачки
Антифриз
АД БЛУ
Размразител за стъкла
Спирачна течност

литър

500.00

литър
литър
литър
литър
бр.(10 л.)
бр.(0.5 л.)
литър

100.00
40.00
80.00
45.00
20.00
40.00
20.00

Количествата са прогнозни, като Възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло и не
носи отговорност пред изпълнителя за претенции в случай, че обемът на поръчката не
бъде изпълнен изцяло.
II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
12 ( дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договор), но не по рано от
02.02.2019 година
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Бензиностанции, осигурени за зареждане от Изпълнителя.
IV. УСЛОВИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Образуване на цената
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Общата цена за изпълнение на предмета на договора към датата на неговото сключване,
както и при всяка отделна доставка се определя на база на единичната цена на литър
гориво на търговския обект (бензиностанция) собственост или стопанисвана от
определения за изпълнител на поръчката участник към датата на покупка, намалена със
предложената отстъпка, която остава непроменена за целият период на договора.
2. Начин на плащане
Заплащането на доставените количества продукти се извършва в български левове, по
банков път, въз основа на надлежна фактура, подробен опис на заредените количества по
автомобили, техника и дати и Декларации за съответствие на горивата, съгласно
изискванията на чл.10, ал.2 и чл.12, ал.2 и ал.4 от Наредбата за изискванията за качество
на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, удостоверяващи че
предлаганите от него горива съответстват на изискванията за качество по чл.6 и на
определенията по § 1, т.1 и 3 от Наредбата
Определеният за Изпълнител изпраща ежемесечно на Възложителя данъчни фактури за
доставените продукти и подробен опис за фактурирания период, включваща данни за:,
дата и час на зареждане с гориво, вид, количество и единична цена на горивото,
регистрационен номер на автомобила и вид техника. Изпращането на фактурите и
разпечатките се осъществява чрез куриер или по пощата с писмо с обратна разписка.
IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО:
Доставяните горива да отговарят на изискванията посочени в Наредбата за
изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния
контрол, приета с ПМС 156/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 88/24.10.2014 г.
Автомобилен бензин А-95 и дизелово гориво следва да са съобразени с изискванията на
чл.47, ал.1, т.2 и т. 3 за дизелово гориво и чл.47, ал.1, т.8 за автомобилен бензин от Закона
за енергията от възобновяеми източници, публикуван в ДВ, бр. 35 от 03.05.2011 г., в сила
от 03.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г.; изм. и доп., бр.
54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от
15.02.2013 г.; изм., бр. 59 от 05.07.2013 г., в сила от 05.07.2013 г.; изм. бр. 68 от 02.08.2013
г., в сила от 02.08.2013 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм.,
бр. 33 от 11.04.2014 г.; изм., бр. 65 от 06.08.2014 г., с Решение № 13 от 31.07.2014 г. на КС
на РБ по к. д. № 1/2014 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм. и доп., бр. 17 от 06.03.2015 г., в
сила от 06.03.2015 г.; изм., бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.; изм. и доп., бр.
56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.; изм., бр. 100 от 18.12.2015 г.
Удостоверяването на вида и количеството заредено гориво, закупените смазочни
материали и масла за съответния период се удостоверява, чрез воден от двете страни
дневник на покупките, подписван двустранно при всяко зареждане със задължително
вписване в същия на регистрационни номера на МПС и лицата, извършили действието.
VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Начин на установяване на количеството на горивата: Извършва се в момента на
зареждане на автомобила според измервателно устройство и показанията на
бензиноколонката;
Рекламации и начин на тяхното уреждане:
Рекламация относно количеството и видими недостатъци на горивото се прави в момента
на доставката.
Рекламация за несъответствие в качеството се правят в срок до три дни след доставката.
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Несъответствието в качеството се установява с акт, издаден от оправомощена контролна
организация. Възложителят има право да изисква лабораторни анализи за съответствие на
показателите на получаваното гориво и това, посочено в сертификата за качество.
При установяване на несъответствие на показателите за качество, изпълнителят е длъжен
да достави за негова сметка същото количество и вид гориво, отговарящо на сертификата
в едноседмичен срок от установяването.
Възложителят си запазва правото да сключи договор с лицензирана лаборатория за
проверка на качеството на доставените горива в случай на спор.
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