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I.  ОБЩА ЧАСТ 

1. Предмет на обществената поръчка 
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си изпълнение на 

периодични доставки чрез специализиран транспорт (автомобилни цистерни) на 

дизелово гориво и зареждането му в резервоарите на дизел-генератори, разположени в 

следните структури на Националния осигурителен институт: 

1.1. Централно управление (ЦУ) на НОИ; 

1.2. Обединен осигурителен архив (ООА) – Враца; 

1.3. ООА – Невестино. 

В Приложение № 1 към настоящите технически спецификации са посочени 

административните адреси на структурите на НОИ и съответни прогнозни количества 

дизелово гориво. 

Забележка: Възложителят си запазва правото, по време на изпълнение на 

договора за възлагане на обществената поръчка, да промени броят и адресите на 

структури на НОИ, извън включените в Приложение №1, в зависимост от своите 

потребности, при съгласие на Изпълнителя за изпълнение на доставки без промяна на 

договорените условия. 

 
2. Прогнозно количество дизелово гориво: около 5 000 литра дизелово гориво. 

Забележка: Посоченото количество гориво е прогнозно. Възложителят ще 

закупува гориво, в рамките на подписания договор за изпълнение на поръчката, по 

действащите към момента на доставка единични цени на Изпълнителя и други условия 

по договора, в количества, лимитирани от финансовата рамка на договора за 

изпълнение на поръчката. 

  

3. Прогнозна стойност на поръчката. 
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 12 000 лв. (дванадесет хиляди  

лева) без ДДС. 

Забележка: Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще бъде сключен 

на прогнозната стойност на поръчката. 

 

4. Срокове 

4.1. Срок за изпълнение на поръчката: до 24 (двадесет и четири) месеца от 

сключването на договора за изпълнение на поръчката или до изчерпване на финансовите 

средства по договора.  

4.2. Срок на доставка: 

Доставките на дизелово гориво за зареждане на дизел-генератори ще се 

извършват през целия период на действие на сключения договор за изпълнение на 

поръчката или до изчерпване на финансовите средства по него. 

Всяка доставка на дизелово гориво се осъществява, както следва: 

4.2.1. За ЦУ на НОИ: в срок до 1 (един) ден, следващ деня на получаване на 

заявката от страна на Изпълнителя. Доставката се извършва на посочения в Приложение 

№ 1 административен адрес и се предава на определено от Възложителя материално-

отговорно лице, след предварително уговорен за това час. 

4.2.2. За ООА – Враца и Невестино: в срок до 2 (два) работни дни, считано от 

деня, следваш деня на получаване на заявката от страна на Изпълнителя. 
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Доставката по конкретна заявка ще се извършва в работно време на съответната 

структура на НОИ, на посочените в Приложение № 1 административни адреси, като се 

предава на определено от Възложителя материално-отговорно лице, след предварително 

уговорен за това час. 

 

5. Начин и място за изпълнение на поръчката: 
5.3.1. По представени от Възложителя или упълномощени от него лица заявки за 

доставка, Изпълнителят доставя със собствен специализиран транспорт (автомобилни 

цистерни) до съответен административен адрес (посочен в Приложение № 1), заявените 

количества дизелово гориво.  

5.3.2. Опаковката (маркировка), нормата на товарене и начина на установяване 

(измерване) на количеството доставено гориво са съответно чрез наливно гориво в 

цистерни, снабдени с  измервателните уреди. 

5.3.3. Изпълнителят ще приема рекламации, относно качеството на доставеното 

гориво, установени чрез изследване в оторизирана лаборатория на проба, която се събира 

от съда, в който е доставено горивото.  

 

 

II. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

 

1. Изисквания към горивото 

Подлежащото на доставка  дизелово гориво следва да отговаря на „Техническа 

спецификация на горива за дизелови двигатели“ – Приложение № 2 към Наредба за 

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

контрол (Приложения – Технически спецификации на горивата). 

 

2. Изисквания към качеството на предлаганото гориво – горивото следва да 

отговаря на БДС-EN590 или еквивалент за дизеловото гориво.  

Качеството на горивата да отговаря на техническите изисквания, условия, реда и 

начина за техния контрол, съгласно Наредба за изискванията за качеството на течните 

горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приложения – Технически 

спецификации на горивата).  

Орган, установяващ качеството на горивото – Държавна агенция за метрологичен 

и технически надзор. 

 

3. Опаковка (маркировка): наливно чрез зареждане от автомобилни цистерни. 

 

4. Норма на товарене и други условия на доставката: зареждане от цистерни, 

снабдени с измервателни уреди за отчитане на количеството. 

 

5. Документация, удостоверяваща предаването и отчитането на доставеното 

гориво. При доставката на горивото, да се представи следната документация (на 

български език):  

5.1. Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ точното количество на 

зареденото гориво;  

5.2. Декларация за съответствие или заверено копие от нея, в съответствие с 

Приложение  № 10 от Наредба за изискванията за качеството на течните 

горива, условията, реда и начина на техния контрол;  

5.3. Анализно свидетелство на доставената партида гориво;  
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5.4. Акцизен данъчен документ;  

5.5. Документ, удостоверяващ единичната цена на горивото, издаден от 

доставчика от чиято складова база/бензиностанция е доставяното гориво;  

5.6. Информационен лист за безопасност, изготвен съгласно приложение II на 

Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH).  

 

5. Начин на установяване (измерване) на количеството доставено гориво: по 

показания на измервателните уреди на цистерните. 

 

7. Рекламация и начин на уреждането й: чрез изследване в оторизирана 

лаборатория. Пробата се събира от съда, в който е доставено горивото. 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИE: 

Приложение № 1 – Административни адреси на ЦУ и ООА – Враца и Невестино, 

на които ще се извършват доставки на дизелово гориво за дизел-генератори с посочени 

прогнозни количества. 


