
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

към обява за възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по чл. 20, ал. 3 от 

ЗОП с предмет: „Периодични доставки на гориво за отопление – газьол за 

промишлени и комунални цели за нуждите на Професионална гимназия по 

икономика/ПГИ/ - „Карл Маркс“, гр. Смолян“ 

     

                  

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

  

І. Предмет на доставката: 

 Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на „Периодични 

доставки на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални 

цели за нуждите на Професионална гимназия по икономика/ПГИ/ - 

„Карл Маркс“, гр. Смолян“ 

1.Техническа спецификация: 

 

ІІ. Обхват на поръчката и изисквания към изпълнението: 

 

2.1.Доставките, предмет на настоящата поръчка включват доставка по 

заявка на възложителя, в която се посочва количеството на заявеното 

гориво. 

2.2 Доставките следва да се извършват със специализиран транспорт на 

изпълнителя до Професионална гимназия по икономика/ПГИ/ - „Карл 

№  

Показатели 

 

Единици 

за 

измерване 

 

Норми 

 

Методи за 

изпитване 

1. Фракционен състав    

1.1. -10% дестилират при температура 
0
C не по-ниска от 180 БДС EN ISO 3405 

1.2. -75 % дестилират при температура 
0
C не по-висока от 360 БДС EN ISO 3405 

2. Кинематичен вискозитет при 40 
0
С mm

2
/s 2,0 – 7,0 БДС EN ISO 3104 

3. Температура на замръзване – 

зимен период (1 октомври-15 

март) 

0
C не по-висока от  

минус 10 

БДС 1751 

4. Пламна температура в затворен 

тигел 

0
C

 
не по-ниска от 60 БДС EN ISO 2719 

5. Сяра  % (m/m) не повече от 0,1 БДС EN ISO 8754 

6. Вода % не повече от 0,05 БДС ISO 3733 

7. Коксов остатък  % не повече от 0,15 БДС ISO 6615 

БДС ISO 10370 

8. Механични примеси % не повече от 0,1 СТ на СИВ 2876 

БДС EN 12662 

9. Специфична топлина на изгаряне 

(долна) 

MJ/kg не по-ниска от 

41,868 

СТ на СИВ 3965 

ISO 1928 

10. Пепел  % не повече от 0,02 БДС EN ISO 6245 



   

 

Маркс“, гр. Смолян, ул. " Елица" №1. Превозните средства трябва да 

отговарят на изискванията на ADR – Европейска спогодба за 

международен превоз на опасни товари по шосе. Транспортните 

средства да притежават автоматично устройство за отчитане 

наличността на гориво, замерени и пломбирани от Държавната агенция 

за метрологичен и технически надзор. 

2.3 Доставчикът на гориво е длъжен да представя декларация за 

съответствие с изискванията за качеството за всяка партида, съгласно 

Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, 

реда и начина за техния контрол. 

 

ІІІ. Място и срок за изпълнение на доставките: 

 

3.1. Мястото на изпълнение на доставките е сградата на ПГИ „Карл 

Маркс“, гр. Смолян, ул. " Елица" №1. 

3.2 Срокът за изпълнение на всяка доставка е до 3/три/ дни, считани 

от съответната заявка  на възложителя.  

3.3 Срокът на действие на договора е до 31.03.2020 г. или до 

достигане на максималната стойност от 69 900 /шестдесет и девет хиляди и 

деветстотин лева/ без ДДС/ договорът се прекратява при настъпване на 

което и да е от двете събития/;. 

 

 

ІV.  Стойност на поръчката 

 

4.1 Общата цена за изпълнение на договора се формира на база на 

единичната цена, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и действително 

изпълнените доставки. 

 

4.2 Единичната цена се формира,  като към последната преди конкретната 

заявка актуална публикувана на интернет сайта на Европейската комисия 

(http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm ) цена за 1000 л от 

съответното гориво – газьол за промишлени и комунални цели, с включени 

данъци и такси, се извади отстъпката (в случай, че избрания изпълнител е 

предложил отстъпка) или се прибави надценката (в случай, че избрания 

изпълнител е предложил надценка), която изпълнителят е оферирал в 

Ценовото си предложение – Образец № 8 към настоящата обява.  

 

Забележки: Предложеният % надценка не може да надвишава 10 %. 
 

В ценовото си предложение участникът трябва да направи 

предложение като отстъпка/надценка в проценти от цената на газьол за 

отопление за 1000 литра с данъци и такси, публикувана за България в 

сайта на Европейската комисия 

http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm


http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm), валидна за периода 

към датата на всяка заявка. Ценовото предложение, определено като 

отстъпка/надценка в проценти, ще бъде включено в договора за 

обществената поръчка като определяема цена на всяка доставка в срока 

за изпълнение. 

 

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

добавената стойност (ДДС) и не може да надвишава 69 900 /шестдесет и 

девет хиляди и деветстотин лева/без ДДС; 

 

4.4 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, транспорт, акциз, командировъчни и 

други подобни, както и непредвидените разходи и печалба за избрания 

изпълнител. 

V. Финансиране 

5.1. Финансиране: 

Финансирането на настоящата поръчка се осигурява от бюджета на  

възложителя.  

5.2. Условия и начин  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. 

- Плащането се извършва в срок до 20 /двадесет/работни дни, считани от 

доставката на заявеното гориво, удостоверено чрез подписване на приемо-

предавателен протокол за съответната доставка, декларация за съответствие 

с изискванията за качеството за всяка партида, съгласно Наредбата за 

изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за 

техния контрол, другите съпътстващи доставката документи и представяне 

на надлежно оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Забележка: Всяко посочване в настоящите спецификации на стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически 

еталон следва съгласно чл. 48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е 

допълнено с думите „или еквивалентно/и”. 

Всяко посочване в настоящите спецификации на конкретен модел, 

източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или 

услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска 

марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би 

довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или 

някои продукти, следва съгласно чл. 49, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно 

да е допълнено с думите „или еквивалентно/и”. 

 

http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm

