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МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН  

 
 

Адрес: Смолян, бул. България 2;  тел 0301/6-23-95;  ел.адрес: mbalsmolyan@ mbalsmolyan.com 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 
 
1. Наименование на стоката: Газьол за промишлени и комунални цели  
2. Характеристика: Газьол с акцизна ставка, съгласно чл. 33, ал.1, т. 1 от Закон за акцизите и 
данъчните складове. 
3. Количество: 200 000 л. (двеста хиляди литра) + 30%. 
4. Качество: Горивото, обект на доставката, да отговаря на изискванията на качеството, 
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 приети с ПМС № 
192/16.08.2015г., ПМС 222/13.09.2007 г. и посл. изм. в ДВ № 4 от 09.01.2018 г. и БДС. 
Крайният Продавач /Изпълнител/ носи отговорност за вреди, произтекли от некачествени 
течни горива. 
5. Опаковка: наливно.  
6. Произход /производител/:  Република България или внос. 
7. Година на производство /заделяне/: 2019 г./2020 г.  
8. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС или еквивалентно.   
9. Норма на товарене и други транспортни условия: съгласно капацитета на вместимост на  
обекта и размера на заявеното количество. Транспортът се извършва от Продавача с 
автоцистерна за доставка и развоз. Възложителят разполага с цистерна с вместимост 15 000 
литра. 
10. Място на предаване: франко сградата на Многопрофилна болница за активно лечение 
/МБАЛ/ „Д-р Братан Шукеров”, с адрес гр. Смолян, бул. „България” № 2. 
11. Срок на доставка и срок на договора: до 3 (три) работни дни след всяка писмена заявка. 
Договорът ще влезне в сила не по-рано от 05.12.2019 г. и е за срок от една календарна година. 
12. Франкировка: франко сградата на Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ 
„Д-р Братан Шукеров”, с адрес гр. Смолян, бул. „България” № 2. 
13. Цена /без ДДС/: Действащата  цена за 1000 литра без ДДС на „Лукойл Нефтохим Бургас” 
АД за Газьол за промишлени и комунални цели, в деня на сключване на борсовия договор, 
намалена с търговската отстъпка не по-малко от 50,00 лв. (петдесет лева) за 1000 литра без 
ДДС, с включени транспортни и товарно - разтоварни работи франко сградата на 
Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Братан Шукеров”, с адрес гр. 
Смолян, бул. „България” № 2. 
14. Условие на заплащане на цената: Цената на заплащане на всяка отделна партида газьол за 
отопление /промишлени и комунални цели/, е действащата цена за 1000 литра без ДДС на 
„Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Газьол за промишлени и комунални цели в деня на 
доставката,  намалена с търговската отстъпка постигната на сесия на стоковата борса. За 
доставените количества се подписва приемо-предавателен протокол. Продавачът представя 
Декларация за съответствие на качеството на течните горива, фактура и заверен документ за 
цената на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Газьол за промишлени и комунални цели към 
датата на всяка доставка. 
15. Включени разходи в цената: транспорт и товарно - разтоварни разходи франко сградата на 
Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Братан Шукеров”, с адрес гр. 
Смолян, бул. „България” № 2. 
16. Начин на плащане: банков превод /платежно нареждане/ след издаване на фактура.  
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17. Срок за плащане на цената: до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подписване на 
приемо - предавателния протокол и издаване на фактура. 
18. Акт, удостоверяващ предаването на стоката /приемо-предавателен протокол, фактура, 
складова бележка, превозен документ и други/: приемо-предавателен протокол и Декларация 
за съответствие на качеството на течните горива. 
19. Начин на установяване на количеството /измерване, броене, друго/: измерване чрез 
уредите за мерене на автоцистерните за всяка доставка. 
20. Орган, удостоверяващ качеството на получаваната стока: независима контролна 
организация. 
21.  Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: за количество – в момента на 
приемане на стоката в присъствие на представител на Продавача и представител на Купувача; 
за качество – до 10 (десет) дни след излизане на пробата за качество.  
22. Гаранция и обезпечения /депозит/ относно изпълнението на Договора за покупко-
продажба: Продавачът внася депозит в размер на 1% (един процент) от стойността на 
борсовия договор без ДДС. 
23. За неизпълнение на задълженията по договора неустойката е 3% (три процента) от 
стойността на неизпълнението с ДДС.  
24. Посочените в спецификацията количества са прогнозни и не задължават възложителя да ги 
закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост. При неизразходване на количествата, 
Възложителя не дължи неустойка. 
25. Документация на стоката: Декларация за съответствие на качеството на течните горива, 
Приемо - предавателен протокол, фактура и заверен документ за цената на „Лукойл Нефтохим 
Бургас” АД за Газьол за промишлени и комунални цели към датата на всяка доставка. 
26. Срок на валидност на поръчка-спецификацията: до сключване на борсов договор.  
27. Продавачът да декларира, че стоката е освободена от претенции и задължения към трети 
лица и фирми. 
28. Други уговорки: При подписване на борсовия договор Продавача представя на Довереника 
документи по чл. 58 от Закона за обществените поръчки и съответната гаранция. 
 
 
 
 
  

 


