
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за изпълнението на обществена поръчка:  

„Доставка гориво за отопление за нуждите на СУ "Саво Савов" гр. Пирдоп  

 

Обект на обществената поръчка е доставка, чрез покупка по ЗОП на гориво с код  

по CPV: 09135100-5, и код по КН 27101966/67 за отопление на СУ "Саво Савов" гр. 

Пирдоп за отоплителен сезон 2021/2022 година и отоплителен сезон 2022/2023 година. 

 

1. Вид поръчка: ПОКУПКА по Закона за обществените поръчки. 

2. Наименование на стоката: Гориво за отопление с код по CPV: 09135100-5, и 

код по КН 27101966/67. Горивото е предназначено за изгаряне в отоплителни 

инсталации. 

3. Количество: 50 000 /петдесет хиляди/ литра  10%   

4. Количествата са прогнозни и са на база потреблението на минал период, като 

крайният Купувач /Възложител/ ще ги усвоява според нуждите си, а крайния 

Продавач /Изпълнител/ приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на 

сделката не бъде изпълнен изцяло. 

5. Максимална цена, начин на формиране: Цената на всяка конкретна доставка 

се определя на база цената на производителя „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД за 

директна реализация на вътрешния пазар без ДДС на хиляда литра гориво към 

датата на експедицията плюс надбавка в размер на 6% /шест процента/ без ДДС 

на 1000 литра. При сключен борсов Договор, по условията на настоящата 

спецификация, корекция в постигнатата цена е допустима и се извършва при 

всяка промяна на официалните цени на горивата в Лукойл Нефтохим Бургас АД. 

Корекцията се прави от Крайния Продавач при фактурирането на съответно 

заявено и доставено количество, като цената се изменя пропорционално на 

изменението на официалните цени, считано към момента на експедиция на 

горивото от съответната база - съхранител. За цената на горива в Лукойл 

Нефтохим Бургас следва да се счита цена по официалния бюлетин на площадка 

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Надценката е постоянна за действието на 

сключения борсов договор. 

6. В посочената по-горе единична цена е включена стойността на стоката, 

транспортни разходи, транспортни такси, мита и налози на горивата предмет на 

настоящата спецификация. 

7. Цена – включени разходи: В посочената по-горе единична цена е включена 

стойността на стоката, транспортни разходи до складовата база на крайния 

Купувач, мита и налози на горивото, предмет на настоящата Поръчка-

спецификация. 

8. Срок за заплащане на цената: До 30 /тридесет/ дни от датата на доставка, въз 

основа на издадена фактура за доставените количества. 

9. Начин на плащане: По банков път, след представяне на надлежно оформен 

комплект документи от страна на крайния Продавач, данъчна фактура в оригинал, 

екземпляр на двустранно подписан приемно-предавателен протокол между 

представители на крайните Продавач и Купувач с указано точно количество за 

всяка отделна доставка, декларация за съответствие на качеството на доставените 

горива съгласно изискванията на Наредба за изискванията за качеството на 

течните горива и начина на техния контрол. 

10. Произход и дата на производство: Република България, ЕС, производство 

2022г., 2023г., 2024г.  



11. Срок на договора: Борсовият Договор да бъде сключен за срок от 2 /две/ години 

или до достигане на общата му стойност плюс/минус десет процента, опция на 

Купувача, което от двете събития настъпи първо.  

12. Борсовият Договор влиза в сила от датата на подписването му, след представяне 

на изискуемите документи по ЗОП. 

13. Срок на доставка: До 72 /седемдесет и два/ часа от писмена заявка на крайния 

Купувач /Възложител/ за доставяне на конкретното количество горива. 

14. Модул на делимост: Един контракт. 

15. Място на предаване /местонахождение/франкировка/: Складова база на 

крайния Купувач – СУ „Саво Ц. Савов“ гр.Пирдоп, ул.“Д.Савов“ №41 

16. Документация на стоката: Всяка партида да бъде придружена с всички 

необходими документи в съответствие с Наредба за изискванията за качеството 

на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол и нейните 

изменения и допълнения. 

17. Опаковка: Наливно, автоцистерни с различна товароносимост, оборудвани с 

необходимите сертифицирани устройства за измерване на количеството. 

18. Качество: Горивото, обект на доставката да отговаря на изискванията за 

качество, съгласно чл. 6 от Наредба за изискванията за качеството на течните 

горива, реда и начина на техния контрол, обн. В ДВ бр.66/2003 и нейните 

изменения и допълнения. Крайният Продавач /Изпълнител/ носи отговорност за 

вреди, произтекли от некачествени течни горива. 

19. Начин на установяване на количеството: Измерване – в литри с пломбиран 

брояч. 

20. Орган, удостоверяващ качеството и количеството на получаваната стока: 

Упълномощени представители на крайния Купувач /Възложител/ и крайния 

Продавач /Изпълнител/. В случай на спор – независима оторизирана българска 

организация. 

21. Рекламации и начин на тяхното уреждане: 

22. Рекламации относно количеството и видими недостатъци – в момента на 

доставката. 

23. Рекламации за несъответствие в качеството се правят в срок до 10 /десет/ дни от 

доставката. 

24. Несъответствието в качеството се установява с акт, издаден от оправомощена 

контролна организация. Крайния Купувач има право да изисква лабораторни 

анализи за съответствие на показателите на получаваните горива и тези, посочени 

в Декларацията за съответствие на качеството за партидата от която е доставено 

горивото. 

25. При установяване на несъответствие на показателите за качество, крайния 

Продавач е длъжен да достави за негова сметка същото количество и вид гориво 

в едноседмичен срок от доставеното. 

26. Гаранционни депозити: Продавачът внася 1% /един процент/ от стойността на 

Договора без ДДС по сметка на „ССБ“АД.  

27. Отговорност: Заплащането на неустойка не освобождава крайният Купувач 

/Възложител/ от плащане на доставени, но незаплатени количества и евентуално 

дължими лихви върху неплатените суми – за просрочие на плащанията. 

28. Неустойки: При неизпълнение на задълженията по сключения борсов Договор, 

неизправната страна дължи на изправната обезщетение в размер на 1% /един 

процент/ от стойността на неизпълнението. 

29. Срок на валидност: до сключване на борсов Договор. 

30. Други уговорки: 



31. В срок до три работни дни от датата на подписване на борсов Договор, крайният   

Продавач или негов представител се задължава да представи пред крайния 

Купувач, в оригинал или заверени копия /”Вярно с оригинала”, дата, подпис и 

печат/ всички документи изискуеми по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. 

32. Крайния Продавач декларира, че стоката, обект на борсовия Договор, е 

освободена от претенции и задължения към трети лица и фирми. 

33. Всички спорове, породени при изпълнението на борсовия Договор или отнасящи 

се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както 

и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към 

нововъзникнали обстоятелства се решават в дух на добра търговска етика. При 

липса на съгласие, ще бъдат решавани от борсовия арбитраж към „ССБ“ АД. 

21.1.Настоящата спецификация е неразделна част от Договора за борсово 

представителство 

 

ОДОБРИЛ:    / п  / не се чете 

Директор СУ "Саво Савов"  

гр. Пирдоп 

 

 


