
Приложение NQ 1 

ТЕХНИЧЕСКАСПЕЦИФИКАЦИЯ 

1.Видове горива и прогнозни количества и стойности за определения период на 

доставка за нуждите на ЦСМП - Стара Загора,както следва : 
1.1.ДИЗЕЛОВО ГОРИВО- до 172 ООО литра. 
на стойност- 330000 лева без ДДС, а с ДДС - 396 ООО лева 
1.2. БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН. А 95 И -до 16000 литра 
на стойност - 31 ООО лева без ДДС, а с ДДС - 3 7200 лева 
1.3.0бщото количество на поръчката е: до 188 ООО литра. 
на стойност - 361000лева без ДДС, а с ДДС - 433200 лева 
разпределени по филиали и количества както следва : 
Филиал Бензин А95 Н 

Стара Загора 11 ООО 
Казанлък 

Раднево 

Чирпан 

Мъгли:ж 
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Гълъбово 

Братя Даскалави 
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1000 

1000 

1000 
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1.4.Всички количества, посочени в техническата спецификация, са "количества 
до", т.е. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото договорено 

количество, а има право да заявява количества съгласно действителните си нужди, 

но не повече от договореното. 

1.5.При необходимост един вид гориво за транспорт може да бъде заменян с 

друг вид в рамките на общото количество . 

2. Качество : 
2.1. Доставяните дизелови горива трябва да отговарят на изискванията за 

качество съгласно Приложение NQ2 към чл.6, т.2 от Наредбата за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, 

изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници, Закона за чистота на 

атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата 

нормативна база в България. 

2.2. Доставяните автомобилни бензини трябва да отговарят на изискванията за 
качество съгласно Приложение NQ1 към чл.б , т.l от Наредбата за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, 

изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници, Закона за чистота на 

атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата 

нормативна база в България . 

3. Срок на договора: 
Прогнозиият срок на действие на договора за "Доставка на автомобилно гориво 

чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП- Ст.Загора" е от 01.02.2017 
година до 31.01.2019 година. 



4. Фактуриране : 
4.1 .Издаването на оригинална фактура на хартиен носител за изтеклия 

календарен месец ще се извършва до 3-то число /първи работен ден/ на месеца,следващ 
отчетния . Фактурата трябва да бъде придружена с опис на заредените количества 

горива, който да съдържа следните данни: 

1 )номер на електронната карта; 
2)регистрационен номер на МПС; 

3 )дата и час на зареждане; 
4)бензиностанция (номер и адрес); 

5)количество и вид на зареденото гориво; 

б)стойност на договорения процент отстъпка за горивото; 

7)стойност на зареденото гориво, коригирана с договорения процент отстъпка; 

4.2. Периодът на фактуриране е веднъж месечно и обхваща периода от 1-30/31 
число на предходния месец. 

S.Изискване за териториално покритие на населени места с търговски обекти: 

Зареждането на горива ще се извършва в търговски обекти на изпълнителя , 
разположени на територията на Република България, подробно описани в Списък на 

търговските обекти/ бензиностанции/ на участниците , съгласно списък към Рамковото 

споразумение, даващи възможност за зареждане чрез карти за безналично плащане и в 

съответствие с изискването за териториално покритие по Списък - Приложение N23. 

б.Изискване за офериране на процент отстъпка за горива за всички обекти от 
списъка на търговски обекти- Приложение N23 . 

7. Лице за контакти за изпълнение на договора - Веска Стоилова - Главен 
счетоводител. 


