
  
  
 

 

 

 

 

  

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

1. Вид поръчка: ПОКУПКА по Закона за обществените поръчки. 

2. Наименование на стоката: Горива (Автомобилен бензин А-95Н и Дизелово 

гориво). 

3. Характеристика: Автомобилен бензин А-95Н 10 ppm Е5 7% bio, Пропан бутан 

и Дизелово моторно гориво с 6% биодизел. 

4. Прогнозни количества: 

 Автомобилен бензин А-95Н: 30 000 л. (тридесет хиляди литра) + 10 %; 

 Пропан бутан: 150 000 л. (сто и петдесет хиляди литра) + 10 %; 

 Дизелово гориво: 400 000 л. (четиристотин хиляди литра) + 10 %. 

     Община Враца може да не усвои (закупи) в пълен обем посочените прогнозни 

количества горива за нуждите на ОП „БКС“, град Враца. 

5. Качество: горивата да отговарят на „Наредба за изискванията за качеството на 

течните горива, условията, реда и начина за техния контрол” приета с Постановление 

на МС   № 156/15.07.2003 г. обн. в ДВ № 66/2003 г., посл. изм. в ДВ № 88 от 24.10.2014 

г. и БДС или еквивалентно. Продавачът представя Декларация за съответствие на 

качеството на течните горива. 

6. Опаковка: наливно.  

7. Произход /производител/:  Европейски съюз или еквивалентно. 

8. Година на производство /заделяне/: 2017 г./2018 г./2019 г./2020 г. 

9. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС или еквивалентно.  

10. Модул на делимост: 1 /един/ контракт. 

11. Срок на доставка: веднага. 

12. Срок на договора: Договорът влиза в сила от датата на подписването и е за 

срок от 36 (тридесет и шест) месеца или до изчерпване на количествата, което от двете 

събития настъпи по-рано. 

13. Максимална цена /с ДДС/: продажната цена за 1 литър с ДДС за съответния 

вид гориво на колонка на бензиностанциите на Продавача в деня на сключване на 

борсовия договор. 

14. Условие на заплащане на цената: цената на заплащане на Горивата 

(Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) е продажната цена за 1 литър с ДДС за 

съответния вид гориво на колонка на бензиностанциите на Продавача в деня на 

зареждане намалена с договорената на сесия на „Българска Стокова Борса” АД 

търговска отстъпка, след представяне на фактура, отчет за зареденото гориво по 

автомобили и вид гориво от Продавача. 

    Договорената търговска отстъпка остава постоянна за срока на действие на договора. 

15. Начин на плащане: банков превод /платежно нареждане/ след издаване на 

фактура.  

16. Срок за плащане на цената: до 15 (петнадесет) дни след получаване на 

фактура. Фактурирането се извършва 1 /един/ път в месеца. 

17. Акт, удостоверяващ предаването на стоката /приемо-предавателен протокол, 

фактура, складова бележка, превозен документ и други/: служебен бон. 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 



18. Начин на установяване на количеството /измерване, броене, друго/: 

извършва се в момента на зареждане на автомобила, според измервателното устройство 

и показания на колонката. 

19. Орган, удостоверяващ качеството на получаваната стока: независима 

контролна организация. 

20. Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: за количество – в 

момента на получаване на стоката в присъствие на представител на Купувача и 

представител на Продавача; за качество – до 10 /десет/ работни дни след излизане на 

пробите за качество.  

21. Гаранция и обезпечения /депозит/ относно изпълнението на Договора за 

покупко-продажба: Продавачът внася депозит в размер на 1% /един процент/ от 

стойността на борсовия договор без ДДС по сметка на община Враца. 

22. Неустойка: за неизпълнение на задълженията по договора неустойката е 1% 

/един процент/ от стойността на неизпълнението без ДДС.  

23. Срок на валидност на поръчка-спецификацията: до 30 /тридесет/ работни 

дни.  

24. Възнаграждение: 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността на 

сключения борсов договор без ДДС. 

25. Продавачът да декларира, че стоката е освободена от претенции и 

задължения към трети лица и фирми. 

26. Други уговорки: При подписване на борсовия договор Продавача представя 

на Довереника документи по чл. 58 от Закона за обществените поръчки. 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 


