ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
Предмет на обществената поръчка:”Доставка на гориво за
отопление/газьол/ за нуждите на социални, административни и учебни
заведения и гориво смазочни материали за моторните превозни
средства собственост на община Вълчедръм” в две обособени позиции:
Обособена позиция І: Доставка на течни горива за отопление за
нуждите на социални, административни и учебни заведения на
територията на общ. Вълчедръм;
Обособена позиция ІІ: «Доставка течни горива и смазочни материали
за моторните превозни средства на бюджетна издръжка на община
Вълчедръм."
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Правно основание: чл. 79,ал. 1, т. 7 от ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Nо 1
Обособена позиция І
Доставка на течни горива за отопление за нуждите на социални,
административни и учебни заведения на територията на общ. Вълчедръм;
1. Вид поръчката: покупка
2. Наименование на стоката: гориво за отопление /газьол, дизелово гориво
или тежко гориво/ съгласно номенклатурата на производители от Р
България
3.Допълнителна характеристика: Наредбата за изисквания за качеството на
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС
№ 156/15.07.2003 г. (ДВ, бр. 66 от 2003г.), изменена и допълнена с ПМС №
192/16.08.2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005г. наричана по-долу Наредбата;
4. Количество: 260 хил. литра +/- 10 %;
5. Влизане в сила и Срок на договора: договорът влиза в сила от датата на
сключването му но не по рано от 01.01.2018 г и се сключва за срок до
31.12.2019 год.
6. Качество: по БДС , Наредбата или еквивалент
7. Опаковка: наливно;
8. Страна на произход:
9.Година на производство: съответна на доставките;
10.Срок на годност: по БДС
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11.Модул на делимост:1 контракт;
12. Норма на товарене: доставка на минимум 5 хил. литра при една заявка;
13.Предаване на стоката: с приемо-предавателен протокол подписан от
представители на възложителя и изпълнителя – доставките ще се
извършват чрез периодично повтарящи се заявки съобразно нуждите на
възложителя, но не по-късно от 3 /три/ календарни дни от получаване на
заявката; Всяка фактура се придружава от приемо-предавателен протокол
за доставката. Транспортните средства, с които се извършва доставката да
отговарят на условията за превоз на такива товари /норм.база/ и да бъдат
оборудвани с измервателни уреди, одобрени и контролирани от
Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ), доказано с
документ;
14.Рекламационен срок и начин на уреждане на рекламациите:
Количествени – в момента на приемането. Рекламации за отклонения в
качеството – до 2 дни след доставка; Споровете относно качеството ще се
отнасят до независим стоков контрол –„Булкарго”, адрес гр. София, ул.
Струмица №3, тел. 980 07 80 ;
15.Франкировка: складове на възложителя със следните адреси: лица за
контакти са МОЛ на съответната организациия на общинска издръжка:
1. Гимназия „Димитър Маринов” гр. Вълчедръм, ул. Евл. Георгиев №1
2. І ОУ „Васил Левски” гр. Вълчедръм,, ул. Хр. Ботев №6
3. ІІ ОУ”Иван Вазов” гр. Вълчедръм, ул. П.Р. Славейков №5
4. Общинска администрация Вълчедръм – ул. България №18-20
5. Дом за възрастни със сетивни увреждания гр. Вълчедръм , ул. Самуил
№56
6. ЦДГ Патиланци гр. Вълчедръм , ул. Самуил, №37 А
7.ОДЗ Слънчице, гр. Вълчедръм, ул. Славянска №23
8. ЦДГ Щастливо детство, с Долни Цибър, ул. 22, №22.
16.Срок на доставка: До 3 дена след заявка. Цялото количество в срок от
2г. от сключване на договора.
17. Минимална цена и условия на цената: Цената при всяка конкретна
доставка се определя на база цената на “Лукойл Нефтохим Бургас”АД без
ДДС към датата на приемане на доставката плюс надбавка за доставка, без
ДДС не по- висока от 180 лв. /сто и осемдесет лева/ за 1000 литра гориво.
Размерът на надбавката се запазва еднакъв през целия срок на договора.
Цената включва акциз съгласно българското законодателство към момента
на доставката и всички разходи за доставка. Промяната на цената на
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горивото се удостоверява с официален бюлетин за периодично изменение
на цените;
18. Начин на плащане: по банковата сметка на изпълнителя до 10 /десет/
дни след представяне на фактура за извършена доставка;
19. Гаранция депозит: Изпълнителят внася гаранция в размер на 1 % (един
процент) от стойността на борсовия договор.
20.Документация на стоката: Документи по ЗОП на изпълнителя,
сертификат за качество и сертификат за произход на стоката, документ за
внесена гаранция по изпълнението;
21. За неизпълнение на задължения по борсовия договор, включително за
неоснователно прекратяване или разваляне на договора, неустойката е 25%
от стойността на неизпълненото с ДДС. Неустойката за забава е равна на
ОЛП плюс 15% от стойността на забавеното изпълнение.
22.Срок на валидност на поръчката спецификация:60 дни от получаването;
23.Стоката да е освободена от права и претенции от страна на трети лица.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Nо 2
Обособена позиция ІІ
«Доставка течни горива и смазочни материали за моторните превозни
средства на бюджетна издръжка на община Вълчедръм."
1.Вид поръчката: покупка.
2.Стока - количества:
 Бензин А95Н - 16 000.00. литра ±10%
 Бензин А98Н - 10 000.00литра ±10%
 Дизелово моторно гориво- 120 000 литра ±10%
3.Максимална цена и условия на цената: Цената се определя на база
цената на колонка в бензиностанциите на изпълнителя в деня на
зареждането с отстъпка от цената с ДДС на литър гориво. Размера на
отстъпката се определя от офертите за продажба на сесиите на ССБ АД и
се запазва еднакъв през срока на договора. В цената са включени всички
разходи, мита и налози на горивата.
4.Допълнителна характеристика: горива да отговарят на съответните
изисквания на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни
източници и биогоривата и на Наредбата за изискванията за качество на
течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.
5.Опаковка-наливно.
6.Място на предаване на стоката: бензиностанциите на Изпълнителя на
територията на Община Вълчедръм. През срока на договора Изпълнителя
се задължава да има минимум един търговски обект/собствен, нает или да
ползва капацитета на трети лица/ на територията на общината.
7.Влизане в сила и срок на договора: договорът влиза в сила от датата
на сключването му но не по рано от 01.01.2018 г и се сключва за срок до
31.12.2019 год
8.Франкировка: Транспортните средства, с които се извършва доставката
да отговарят на условията за превоз на такива товари /норм.база/ и да
бъдат оборудвани с измервателни уреди, одобрени и контролирани от
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Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ), доказано с
документ
9.Начин на плащане: Цената на горивото се плаща при условия на
отложено плащане и чрез използване на система за регистрация и
авторизация на покупките/безналично плащане/. За заредените количества
Изпълнителя представя на Възложителя месечен отчет с описаните номера
на автомобилите, дата на зареждане, вид гориво, количество, цена за литър
в деня на зареждане и обща цена на зареденото с включена отстъпка.
Отчета се представя до пето число на следващия месец с фактура за
плащане. Заплащането се извършва в срок до 10 дни след получаване на
фактура от Изпълнителя придружена с месечен отчет.
10.Рекламационен срок и начин на уреждане на рекламациите: До 3
(три) календарни дни от подписване на констативен протокол се уреждат
рекламациите, установени в момента на зареждане на автомобила в
бензиностанцията на Изпълнителя. Рекламациите се представят от
възложителя незабавно при откриването им. Изпълнителя носи
отговорности за вреди, произтекли от некачествено течно гориво – бензин
и дизелово
11.Гаранция/ депозит: продавачът внася 1% /един процент/ от стойността
на борсовия договор с ДДС по сметката за гаранция на „ССБ” АД. В
случай, че Изпълнителят не изпълнява задълженията си по този договор,
Възложителя има право да го прекрати и да иска усвояване на депозита.
Депозита се освобождава от „ССБ” АД, по реда и начина, установен в
Правилника на „ССБ” АД. Изпълнителя може да блокира издадените карти
в следните случай:
 При прекратяване на действието на договора, независимо от
основанията за прекратяване;
 При получаване на писмено известие от Изпълнителя, че издадена
карта е открадната и/или изгубена и /или повредена;
 При три пъти въвеждане на грешен ПИН код;
 При забава за плащане на дължима по договора сума или
неизпълнение, на което и да е друго задължение.
12.Неустойка: За неизпълнение на задължения по борсовия договор
неустойката е 5% /пет процента/ от стойността на неизпълнението с ДДС.
Неустойката за забава е ОЛП плюс 10 % десет процента от стойността на
забавеното изпълнение.
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13.Документация: При подписване на договора Изпълнителя представя
документите си съгласно Закона за обществените поръчки.
Стоката да е освободена от права и претенции от страна на трети
лица.

Възложител.........../п/.........................
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