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I. ОБЩА ЧАСТ 

 

1. Предмет на обществената поръчка 
В обхвата на обществената поръчка са включени 2 обособени позиции, както следва: 

- Обособена позиция 1: „Доставка на течни горива за зареждане на моторни 

превозни средства на Националния осигурителен институт”; 

- Обособена позиция 2: „Доставка на дизелово гориво за отопление на сгради на 

Териториални поделения на Националния осигурителен институт”; 

Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъдат сключени договори за 

периодично зареждане с течни горива (бензини А-95H и дизелово гориво) на моторните 

превозни средства (МПС), собственост на Националния осигурителен институт (НОИ) и 

осигуряване на периодични доставки на дизелово гориво за отопление на сгради на 

Териториални поделения (ТП) на НОИ. 

Предметът на обществената поръчка по обособена позиция № 1 включва в обхвата 

си зареждане на МПС на НОИ (подробно описани  в Приложение 1 към настоящите 

технически спецификации) с течни горива бензин А-95H и дизелово гориво, в търговски 

обекти (бензиностанции) на избрания за изпълнител участник, чрез използване на карти за 

безналично плащане, по всяко време на денонощието. 

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

по настоящата обособена позиция, да промени броя на МПС, включени в Приложение 1, в 

зависимост от възникналите потребности. 
Предметът на обществената поръчка по обособена позиция № 2 - „Доставка на 

гориво за отопление на териториални поделения на Националния осигурителен институт” 

включва периодични доставки на гориво за отопление на сгради на НОИ, подробно описани 

в Приложение 2 към  настоящата техническа спецификация. Горивата се доставят до 

адресите на Териториални поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), 

включени в списъка в Приложение 2, в рамките на работното време на съответното 

поделение на НОИ, със специализиран транспорт на изпълнителя. Доставките се извършват 

на основание, представени от Възложителя или упълномощени от него лица, заявки за 

доставка на необходимите количества гориво, в срокове, съгласно т. 4.2. от настоящия 

раздел.  

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

по настоящата обособена позиция, да промени броят и адресите на териториалните 

поделения на НОИ, включени в Приложение 2, в зависимост от своите потребности, при 

съгласие от Изпълнителя за доставка гориво без промяна в договорените условия. 
 

2. Прогнозни количества горива, предмет на доставките. 
 За осигуряване потребностите на НОИ от служебен транспорт чрез собствени МПС 

и за отопление на сгради с дизелово гориво, е необходима доставката на следните 

прогнозни количества течни горива:  

2.1. Обособена позиция 1: 

2.1.1.  Бензин А- 95Н – около 70 000 литра; 

2.1.2. Дизелово гориво – около 70 000 литра. 

2.2. Обособена позиция 2: около 200 000 литра дизелово гориво за отопление. 

Забележка: Посочените по-горе количества течни горива и по двете обособени 

позиции от обществената поръчка са прогнозни. Възложителят ще закупува течни 

горива, в рамките на подписаните договори за изпълнение на съответната обособена 

позиция, по действащите в момента на зареждане/доставка единични цени на избрания 

изпълнител, намалени/увеличени с предложените за съответните видове горива 

отстъпки/надбавки, в количества, лимитирани от финансовата рамка на договора за 

изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция. 
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3. Прогнозна стойност на поръчката. 
 Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 600 000 лв. (шестстотин и 

двадесет хиляди  лева) без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва: 

3.1. Обособена позиция 1 – 300 000 лв. (триста хиляди лева) без ДДС; 

3.2. Обособена позиция 2 – 300 000 лв. (триста хиляди лева) без ДДС; 

Забележка: Договорите за изпълнение на обществената поръчка по отделните 

обособени позиции ще бъдат сключени на прогнозната стойност, посочена за 

съответната обособена позиция съответни. 

 

4. Срокове 

4.1. Срок за изпълнение на поръчката (валидно и за двете обособени позиции): 
до 24 (двадесет и четири) месеца от сключването на договора за изпълнение на поръчката 

по съответната обособена позиция или до изчерпване на финансовите средства по 

съответния договор.  

4.2. Срок на доставка: 

4.2.1. Обособена позиция 1: 

 Закупуването на течно гориво за зареждане на МПС на НОИ чрез карти за 

безналично плащане се извършва денонощно през целия период на действие на сключения 

договор за изпълнение на поръчката или до изчерпване на финансовите средства по него. 

4.2.2. Обособена позиция 2: 
Доставките на гориво за отопление 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 гориво за отопление се осъществява в срок до 3 (три) работни 

дни, считано от деня следващ, деня на получаване на заявката от страна на Изпълнителя на 

договора. Доставката по конкретна заявка ще се извършва в работно време на 

административните адреси на ТП на НОИ (посочени в Приложение № 2 към техническите 

спецификации) и се предава на определено от Възложителя материално-отговорно лице, 

след предварително уговорен за това час. 

 

5. Начин и място за изпълнение на поръчката: 

5.1. Обособена позиция 1: 
5.1.1. Изпълнителят предоставя на Възложителя фирмени карти за безналично 

плащане, като Възложителят няма да заплаща никакви месечни или други такси за 

обслужване на картите. Издадените карти са индивидуални (за всяко МПС се издава 

персонална карта), съгласно включените в Приложение № 1 МПС, като при промяна на 

броя на МПС следва да бъдат издадени нови карти при запазване на договорените условия. 

5.1.2. Зареждането на МПС ще се извършва денонощно в търговските обекти 

(бензиностанции), които са на разположение на Изпълнител. По време на действие на 

сключен договор за изпълнение на поръчката по настоящата позиция Изпълнителят се 

задължава да предоставя възможността на Възложителя да зарежда горива на нови 

търговски обекти /бензиностанции/, в които е налице устройство за карти за безналично 

плащане. 

5.1.3. Течните горива (бензин А-95H и дизелово гориво), предоставени за 

зареждане на МПС, ще са с необходимото високо качество, отговарящо на изискванията на 

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

на тяхния контрол. 

5.1.4. Опаковката (маркировка) и нормата на товарене (зареждане) ще са съответно 

на бензиноколонка и показания на уредите на бензиноколонката от търговски обект 

(бензиностанция). 
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5.1.5. Отчитането и удостоверяването на зареденото гориво ще се извършва чрез 

картите за безналично плащане и издаване на фискален бон от търговски обекти 

(бензиностанции). 

 

5.2. Обособена позиция 2: 
5.2.1. По представени от Възложителя или упълномощени от него лица заявки за 

доставка, Изпълнителят доставя със собствен специализиран транспорт (автомобилни 

цистерни) до адреса  на съответното ТП на НОИ, подало заявката, в рамките на работното 

време за поделението, заявените количества дизелово гориво за отопление.  

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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 предмета на поръчката по обособена позиция 1: 

1.1. Изисквания към видовете горива 
1.1.1.Подлежащият на доставка (зареждане) бензин А-95Н следва да отговаря на 

„Техническа спецификация на автомобилни бензини“ – Приложение № 1 към Наредба за 

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

контрол, (Приложения – Технически спецификации на горивата).  

1.1.2.Подлежащото на доставка (зареждане) 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). 

1.2. Изисквания към качество на предлаганите горива 
Горивата следва да отговарят на БДС-EN228 или еквивалент за бензин А-95H, 

съответно 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. 

1.3. Местонахождение (франкировка):  верига от търговски обекти 

(бензиностанции) на Изпълнителя на обществената поръчка, на територията на Република 

България.  

1.4. Опаковка и съхранение (маркировка): наливно, чрез зареждане на 

бензиноколонка.  

1.5. Норма на товарене и други условия на доставката: по показания на уредите 

на бензиноколонка от търговски обект (бензиностанция) на Изпълнителя на обществената 

поръчка. 

1.6. Удостоверяване на зареждането и отчитането на горивото: чрез карти за 

безналично плащане и издаване на фискален бон от търговски обекти (бензиностанции) на 

Изпълнителя. 

 

2. Изисквания към предмета на поръчката по обособена позиция2: 

2.1. Изисквания към горивото 

2.1.1. Подлежащото на доставка гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво 

с минимално съдържание на сяра – S ≤ 0,001 % и да отговаря на „Техническа спецификация 
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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). 

2.1.2. Качество на предлаганото гориво – да отговаря на БДС-EN590 или 

еквивалент и на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните 

горива, условията, реда и начина на техния контрол. 

Орган, установяващ качеството на горивото – Държавна агенция за метрологичен и 

технически надзор. 

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

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

снабдени с измервателни уреди за отчитане на количеството. 

2.4. Документация, удостоверяваща предаването и отчитането на доставеното 

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

език):  

2.4.1.  Документ, удостоверяващ точното количество на горивото (товарителница);  

2.4.2. 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;  

2.4.3. Анализно свидетелство на доставената партида гориво;  

2.4.4. Акцизен данъчен документ;  

2.4.5. Документ, удостоверяващ предназначението на акцизната стока;  

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

Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH).  

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

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

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Списък на МПС, собственост на НОИ. 

Приложение № 2 – Административни адреси на ТП на НОИ, на които ще се 

извършват доставки на гориво за отопление с посочени прогнозни количества. 


