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Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За изпълнението на обществена поръчка за 

"ДОСТАВКА на течно гориво - Газьол за отопление на СОУДимчо Дебелянов" гр. Варна, 

община Варна, област Варна, ул."Русе"№2 за отоплителен сезон 2015/ 2017 година" 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

Обект на обществената поръчка е доставката, чрез покупка на течни горива - газьол за 

отопление с код по CPV (2007) 09135100-5 и с шифър по ЕКП 02144400045, за отопление на 

СОУДимчо Дебелянов" гр. Варна, община Варна, област Варна, ул."Русе"№2 за отоплителен 

сезон 2015/2017 година". 

Доставеното гориво трябва да отговаря на БДС и на изискванията на действащите нормативни 
актове. Всяка доставена партида трябва да бъде придружена със сертификат за качество от завода -
производител. При условие, че сертификатът е издаден от чуждестранна лаборатория, същият трябва да 
бъде преведен, от лицензиран преводач, на български език. 

Да се съблюдава спазването и на свързаните с предмета на поръчката нормативни актове, 
действащи към момента на изпълнението. 

Доставката следва да се извършва на части през отоплителния сезон, след предварителна заявка 

и със срок на доставка до 2 /два/ дни след заявката, франко посочения обект - съответната сграда на 

СОУДимчо Дебелянов" гр. Варна, община Варна, област Варна, ул."Русе"№2 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

ДИЗЕЛ /ГАЗЬОЛ/ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
Прогнозно количество: До 120 000 литра ±10%. 

Забележка: Плътността на горивата се определя при температура 15° С. 
Характеристика: Дизел /газьол/ за отопление, с код по CPV 09135100-5; и код по КН 27101943 

акцизна ставка 50 лв./ЮОО л, съгласно чл.ЗЗ, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове. 
Опаковка: наливно. 
Произход /производител/: Европейски съюз 
Качество: по БДС, по анализно свидетелсто: съгласно БДС и Декларация за съответствие на 

качеството на течните горива; 

Година на производство /заделяне/: 2014/2017; 
Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС. 
Модул на делимост: 1 /един/ контракт. 

Норма на товарене и други транспортни условия: съгласно капацитета на вместимост на 
отделните обекти и размера на заявеното количество. Транспортът се извършва от Продавача с 
автоцистерни за доставка и превоз, лицензиран специализиран транспорт за превоз на течни горива, 
притежаващи брояч в литри, замерен и пломбиран от оторизиран орган - за сметка на изпълнителя. 

Срок на доставка: До 2 /два/ работни дни след заявка от Купувача. Договорът влиза в сила от 
01.01.2015 до 31.12.2017г. за срок от 3 /три/ години или до изчерпване на количествата, което събитие 
настъпи по - рано. 

Франкировка: франко сградата на СОУДимчо Дебелянов" гр. Варна, община Варна, област 

Варна, ул."Русе"№2 

Максимална цена без ДДС: Действащата цена на 1000 литра без ДДС на „Лукойл Нефтохим 
Бургас" АД за Газьол за отопление в деня на сключване на борсовия договор, с търговска 
отстъпка до 20лв./1000л. без ДДС, с включени транспортни и товарно - разтоварни работи франко 
училището; 

Предлаганата цена следва да се образува в лева за 1000 литра течно гориво, с начислени акцизи, 
еко- и пътни/транспортни такси, печалба и ДДС. 

Условие за плащане на цената: Цената на заплащане на всяка отделна партида Газьол за 
отопление, е действащата цена за 1000 литра без ДДС на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД за Газьол за 
отопление към датата на доставката, с договорената отстъпка на сесия на „Българска стокова борса" АД, 
след подписване на приемо - предавателен протокол, представяне на Декларация за съответствие на 
качеството на течни горива и издаване на оригинална фактура. Размерът на отстъпката е постоянен за 
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целия срок на договора. Плащането ще се извършва в лева, по посочена от Изпълнителя банкова сметка 
след осъществяване на доставката, за съответните количества и при представяне на оригинална фактура. 

Срок на заплащане на цената: До 10 /десет/ календарни дни от представяне на оригинална 
фактура за съответното доставено количество гориво. 

Условия на заплащане: след доставка и приемане на стоката и издаване на фактура, в срока 
упоменат в точка „Срок на заплащане на цената". 

Акт, удостоверяващ предаването на стоката: приемо - предавателен протокол, фактура, 
складова бележка, превозен документ и Декларация за съответствие на качеството на течните горива. 

Начин на установяване на количеството: измерване, чрез уредите за мерене на автоцистерните 
на доставчика за всяка доставка в литри. 

Орган, удостоверяващ качеството на получаваната стока: независима контролна организация. 
Рекламационен срок,начин на уреждане на рекламациите: за количество - в момента на 

приемане на стоката, за качество - до 10 /десет/ дена след излизане на пробите за качество. 
Гаранция и обезпечения /депозит/: относно изпълнението на Договора за покупко - продажба: 

За неизпълнение на задълженията по договора неустойката е 1 % /един процент/ от 
стойността на неизпълнението без ДДС. 

Продавачът (изпълнителят) внася гаранция за изпълнение в размер на 1 % /един 
процент/ от стойността на борсовия договор без ДДС. Гаранцията за изпълнение се внася преди или 
едновременно със сключване на борсовия договор, като същата е предпоставка за сключване на 
договора. 

Гаранцията, представена във формата на парична сума, се внася по банкова сметка на 
Българска Стокова Борса в „Първа Инвестиционна Банка" АД, IBAN - BG16FINV91502016157739, 
BIC код BG16FINV или под формата на банкова гаранция - оригинал, безусловна и неотменима, в полза 
на Възложителя, при спазване изискванията на ЗОП за срок до края на срока на договора. 

Сумата на гаранцията за изпълнение се усвоява от Възложителя като обезщетение за вреди, 
причинени от неизпълнението от Продавача на задължения по договора. 

Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение са както следва: 
т.1 Условия: ако е налице неизпълнение на договора от страна на изпълнителя. 
т.2 Срокове: до решаване на спора с влязло в сила съдебно решение. 

При неизпълнение на обществената поръчка или някое от задълженията по нея, 
възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение като обезщетение за причинените вреди, 
респ. като неустойка за неизпълнение на което и да е задължения на изпълнителя. 

Купувачът освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него, след последната доставка по договора и 
изпълнение на задълженията по него и при наличие на писмено уведомление от Продавача за банковата 
сметка, по която гаранцията да бъде преведена, в случай, че гаранцията е парична сума. Гаранцията се 
освобождава в срок от 20 календарни дни, считано от изпълнението на договора, а в случай на гаранция 
под формата на парична сума - считано от уведомлението за банковата сметка, по която сумата да бъде 
преведена. 

Документация на стоката: декларация за съответствие на качеството на течните горива, приемо-
предавателен протокол и фактура. 

Продавачът е длъжен: да разполага със собствено оборудване /наето или ползвано на каквото и 
да било друго основание без ограничение/ минимум една цистерна с вместимост 20 тона и една цистерна 
с вместимост 4 тона, да извършва пренасянето на горивото до цистерната на потребителя, определен от 
възложителя, с цистерна на собствен ход /без употреба на ел. енергия/, да осъществява зареждането на 
горивото в срок до 3 работни дни от подаването на заявката на конкретния потребител. Доставените 
количества газьол за отопление да бъдат придружени с декларация за съответствие на качеството на 
течните горива и да се отчитат. Доставените количества газьол за отопление да се отчитат чрез брояч, 
разходомер на доставчика в литри и разплащането да се извършва също в литри. Продавачът да 
декларира, че стоката е освободена от претенции и задължения към трети лица и фирми. П*и 
подписване на борсовия договор Продавачът задължително представя на Довереника документи, 
които са предпоставка за сключване на договора, както следва: / J 

А/ Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 — 4 и ал.5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата /в 
която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен 
регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Обстоятелствата, които трябва да са 
налице, за да бъде сключен договор са следните: 



МГАРША СТОШЖА БОРСА 
1. Посочените в чл.47, ал.4 от ЗОП лица, да не са осъдени с влязла в сила присъда, 

освен ако не са реабилитирани, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
е) (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при 

възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2. 

2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност; 

3. Участникът да не е в производство по ликвидация или да не се намира в подобна 
процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове; 

4. Участникът да няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно -
осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, и да няма 
задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

5. Посочените в чл.47, ал.4 от ЗОП лица, да не са свързани лица с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

6. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Б/ Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % /един процент/ от стойността 
на борсовия договор без ДДС. Гаранцията за изпълнение се внася преди или едновременно със 
сключване на борсовия договор. 

За чуждестранни физически и юридически лица, приложим е 
Посочените обекти, до които следва да бъдат осъществяван 

променени, при закриване иа^якое от посочените юридически лица или по др; 
Настоящата спецификация е неразделна част от Договора за борсо 

ДОВЕРИТЕЛ: Y/.... ДОВЕРЕНИК: Д . . 

Марияна Димитрова Стоянова — Директор Зоя Симеоно] 

СОУ"Димч(гШбелян\ 
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Гл.счетоводител: ... 

Милена Маринова Йорданова 
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