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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
„Доставка чрез покупка на гориво за зареждане на автомобили за нуждите на Българска 

федерация по ски чрез система за безналично плащане с карти” 
 

I. Предмет на поръчката: 

Доставка на светли горива (бензин и дизелово гориво) за зареждане на автомобилите 
чрез система за безналично плащане с карти. Код съгласно общия терминологичен речник 
СРV: 09100000. 

Прогнозните количества са, както следва: бензин - 3000 л.; дизелово гориво - 30000 л. 
за 18 месеца. Прогнозна стойност на поръчката е 69 000 лева без ДДС. 

Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца от сключването му или до 
достигане на лимита. 

ІІ. Търговски обекти (бензиностанции) и картова система 

Зареждането на автомобилите се осъществява на търговските обекти 
(бензиностанции) на изпълнителя, осигуряващи 24-часово обслужване, 7 дни в седмицата. 

Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към система за 
безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените 
горива.  

Изпълнителя трябва да има изградена и функционираща мрежа от търговски обекти 
(бензиностанции) в цялата страна и в частност по направленията София - Благоевград – 
Банско, София – Пловдив – Чепеларе - Смолян и София - Самоков – Боровец. Необходимо е 
да разполага със система за безналично плащане с карти, като самите карти за следва да 
позволяват проследяване на най-малко следните параметри: идентификация на автомобила; 
място и време на зареждане; вид, количество и единична цена на зареденото гориво. 

III. Качество 

1. Доставяните дизелови горива трябва да отговарят на изискванията за качество съгласно 
Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните 
горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., 
обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 69 от 23.08.2005 г., в 
сила от 23.08.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 40 от 
16.05.2006г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 г., в сила от 21.09.2007 
г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г.,в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в 
сила от 10.05.2011 г., бр. 55 от 20.07.2012 г., изм.,бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 
г., изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 24.10.2014 г..), както и на всички други 
приложими изисквания на действащата нормативна база в България.  
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2. Доставяните  автомобилни бензини трябва да отговарят на изискванията за качество 
съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за качеството на 
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 
15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 69 

от 23.08.2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., 
бр. 40 от 16.05.2006г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 г., в сила от 
21.09.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г.,в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 36 от 
10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 55 от 20.07.2012 г., изм.,бр. 103 от 28.12.2012 г., в 
сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 24.10.2014 г..), както и на 
всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България 

IV. Място на изпълнение  
Местата на изпълнение на доставките по рамковото споразумение са на територията 

на цялата страна в търговските обекти на потенциалните изпълнители и конкретизирани в 
договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение между индивидуалните 
възложители и изпълнителите на съответните договори. 
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