
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Кратка информация за поръчката: 

Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на Бензин А95, Евродизел и природен газ 

- Метан, чрез собствена или наета бензиностанция или метанстанция за  нуждите на  

МБАЛ  „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.  Сливен". Доставката  на  горивата  ще   

се   осъществява   чрез   покупка   от  търговските обекти на участника, определен за 

изпълнител, осигуряващи 24  часово обслужване, 7 дни в седмицата.  

Горивата,  предмет на Обособена позиция 1 трябва да са съпроводени със сертификат за 

качество издаден от производителя, изработен на база изискванията на БДС, ISO или 

еквивалентно. Доставяното дизелово гориво трябва да отговаря на изискванията за 

качество съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 , а доставяния бензин – съгласно 

Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за качеството на течните 
горива,условията, реда и начина за техния контрол.  

Предлаганият продукт по Обособена позиция 2 природен газ - Метан следва да 
отговаря на качествените показатели, утвърдени при регистрацията на продукта.  

2. Общо количество и обем на поръчката: 

 

№ по 

ред 

 

 

ВИД ГОРИВО 

 

 

Прогнозно 

количество за 1 

година 

/литри, кг./ 

Прогнозна 

стойност в лв. 

без ДДС 

1 

 

БЕНЗИН  А95 (код 09132000) 7990 л. 
39 981,00 

2 

 

ЕВРОДИЗЕЛ (код 09134200) 13170 л. 

3 ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН (код 09123000) 1105 кг  1 344,00 

 

Количествата са ориентировъчни и зависят от дейността на лечебното заведение.  

Доставката  на  горивата  ще   се   осъществява   чрез   покупка   от  търговските обекти 

на участника, определен за изпълнител, осигуряващи 24  часово обслужване, 7 дни в 

седмицата, съобразно необходимостта на Възложителя, като закупуването им ще става 

посредством карти за безналични плащания. Участникът следва да разполага с 

бензиностанции, респ. метанстации, снабдени с устройства за безналично плащане, 

разположени на територията на гр. Сливен, област Сливен, както и на територията на 

Република България. 

 

3. Обща Прогнозна стойност на доставките, предмет на обществената поръчка – 41 

325,00 лева (четирдесет и една хиляди триста двадесет и пет лева)  без включен 

ДДС. 

 

4. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

сключване на договор за изпълнение или до достигане на определената от Възложителя 

максимална стойност на поръчката за двете Обособени позиции, което от двете събития 

настъпи първо.  

 



5. Условия и начин на плащане: Участникът следва да издава фактура за 

извършените доставки на течни горива, в срок до 5 /пето/ число на месеца, следващ 

отчетния. Фактурите следва да са придружени с описи, които да съдържат следните 

данни за заредените горива:, регистрационен номер на МПС, дата и час на зареждане, 

бензиностанция/метанстанция (адрес), количество и вид на зареденото гориво,  

стойност на зареденото гориво, подпис на водачите на МПС, извършили зареждането.  

Заплащането на доставките по договора ще се извършва ежемесечно, в 

български лева по банков път, до 45 дни, след представяне от страна на изпълнителя на 
надлежно оформена фактура. 

Всички бензиностанции/метанстанции на участника, където ще се извършва безкасово 

зареждане на горива, трябва да предлагат бензин А-95  и Евродизел, за Обособена 

позиция 1 и Природен газ – Метан за Обособена позиция 2. 

 


