
IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ / ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА  

1. Списък на автомобилите собственост на Община Суворово: 
Доставката на горива от бензин А95 – Н и дизелово гориво чрез периодична 

покупка с карти за безналично плащане е за следните автомобили на Община 
Суворово: 

 
 

№ ВИД МАРКА РЕГ.№ ВИД ГОРИВО 
1 Товарен автомобил Мерцедес 312 Д В 9044 ВА дизел 
2 Товарен автомобил Мерцедес 412 Д В 3884 НК дизел 
3 Товарен автомобил Нисан Терано 2 В 1461 НС дизел 
4 Багер САSE 595 SLE В 02840 дизел 
5 Лек автомобил Ситроен Ц5 В 0156 РВ дизел 
6 Специален 

автомобил 
УАЗ 3962-01 В 6708 КХ бензин 

7 Товарен автомобил Мерцедес 609 Д В 1702 РА дизел 
8 Товарен автомобил Рено Рапид В 9662 СР бензин 
9 Лек автомобил Ситроен Берлинго  В 4270 РН дизел 
10 Лек автомобил Тойота адвенсис 1,8 

ВВТ-И 
В 2288 КН бензин 

11 Лек автомобил Рено клио С 5233 ХМ бензин 
12 Мотометачка  Керхер - дизел 
13 Лек автомобил Фолксваген 

транспортер 
В 0938 СС бензин 

 
2. Прогнозно количество на горивата: 
- бензин А95 – Н – 5 000литра (+/- 20%) 
- дизелово гориво – 16 000 литра (+/- 20%) 

 
3. Нормативна база 

 При изпълнението на договора, участникът избран за Изпълнител трябва да 
спазва всички нормативни актове на българското право, както и приложимите норми на 
правото на Европейския съюз, отнасящи се до продажби на автомобилни горива на 
бензиностанции и доставки на горива до краен получател. 
Всички видове горива, които ще се доставят по договора трябва да отговарят на 
изискванията на:  
• Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 
начина за техния контрол (обн. - ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г.; изм. и доп., приета с ПМС 
№ 156 от 15.07.2003 г.); 
• Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. - ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г.; в 
сила от 29.06.1996 г.; изм. и доп.) 

     4. Доставката на горивата ще се извършва в бензиностанциите на участника, 
избран за Изпълнител, разположени на територията на Република България, в 
търговски обекти разположени: в гр.Суворово, гр.Варна, гр.София както и във всички 
областни градове по основните пътни артерии /автомагистрали и/или първокласни 
пътища/, снабдени с апарати за безналично плащане. 
 Участникът следва да разполага с бензиностанции, на които може да се зарежда 
предлаганото от него гориво. Всяка от тези бензиностанции трябва да разполага с 
необходимите колонки за зареждане на горивото. 



 5. Списъкът на автомобилите, които ще се зареждат с гориво, ще бъде 
предоставен на участника, избран за Изпълнител към момента на сключване на договор 
за изпълнение на настоящата обществена поръчка, като Възложителят си запазва 
правото по време на изпълнение на договора да прави промени в списъка с посочените 
автомобили, както и да добавя нови. 
  
       6. Формиране на цените 
 Цените, по които Възложителят ще закупува горивата по настоящата поръчка се 
определят, като от редовната валидна и официално оповестена единична цена на 
дребно за деня за съответния вид гориво на бензиностанцията на участника се приспада 
процентът търговска отстъпка, посочен от участника в Ценовото му предложение. 
 Процентът търговска отстъпка, посочен от участника в Ценовото му 
предложение не се влияе от закупеното количество гориво. Процентът търговска 
отстъпка не може да бъде намаляван за периода на изпълнение на договора. 
 Така посочените цени, по които Възложителят ще закупува горивата следва  да 
включват всички разходи на участника, свързани с изпълнението на предмета на 
поръчката.  
 7. Участникът, избран за Изпълнител трябва да осигури възможност за 
безналично заплащане на заредените горива чрез свои фирмени карти, при условията 
на отложено плащане от страна на Възложителя. Фирмените карти трябва да отчитат и 
търговската отстъпка, която Възложителят ще ползува при закупуването на горивата. 
 Фирмените карти за безналично плащане на горивата, трябва да бъдат издадени 
в максимално кратък срок, индивидуални, осигуряващи зареждане на МПС по 
регистрационния му номер. Възложителят ще предостави на Изпълнителя цялата 
необходима информация за тяхното издаване.  
 Издадените карти следва да бъдат безплатни за Възложителя. Възложителят 
няма да заплаща никакви месечни или други такси и разноски за обслужване на 
картите. Участникът следва да предвиди и да съобрази тези условия в Ценовото си 
предложение.  
  8. Заплащането на закупеното гориво ще се извършва в 15 (петнадесет) дневен 
срок от получаване на електронна фактура и съпровождащата я детайлна справка 
относно извършените през съответния период транзакции.  

 
  
 
 V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ 
 
 1. Общи условия 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора  за създаване на 
обединението. 

В случай, че  участникът предвижда участието на подизпълнители при 
изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица: 

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да 
отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще 
изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  



- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, 
които ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата.   

1.2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на 
участниците  

Възложителя не поставя изискване за финансово и икономическо състояние 
на участниците. 

1.3. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за 
изпълнение на обществената поръчка  

1.3.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертата, доставки с предмет еднакъв или сходен с предмета 
на поръчката, в това число минимум 1 /една/ доставка, свързанa с доставка на горива с 
карти за безналично плащане. 

Възложителят ще приема за валидни доставки, еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника, независимо от това дали същите са възложени от 
един или повече възложители в един или повече договори. 

Под “сходен или еднакъв с предмета на настоящата обществена поръчка” се 
разбира: продажба на горива с предоставяне на възможност за безналично плащане. 

 За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя Декларация - 

списък на доставките изпълнени през последните 3 г., считано от крайния срок на 

получаване на офертите, и/или изпълнявани и в момента, с предмет, еднакъв или 

сходен с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите 

и получателите (Образец № 5); 

Под „доказателство за извършената доставка” се разбира: удостоверение, 
издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.  

1.3.2. В своята оферта, участникът трябва да представи декларации 
удостоверяващи, че към датата на подаване на офертата има право да продава на 
територията на Република България като краен разпространител: бензин А-95 Н и 
дизелово гориво за дизелови двигатели.  

 За удостоверяване на това обстоятелство, участникът следва да представи 
заверено копие на декларации за съответствие, за всяко от предлаганите горива, 
изготвена и издадена съгласно изискванията и образеца на чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 от 
Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за 
техния контрол.  

 
ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания или не 

представи изисканите документи, ще бъде отстранен от участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка.   
 


