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Т Е Х Н И Ч Е С К И  С П Е Ц И Ф И К А Ц И И  

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  

„Доставки на течни горива за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена за 

периода 2019 - 2020 година“ 

Обособена позиция №2: Доставки на дизелово гориво за отопление до обекти на 

територията на гр. Пловдив 

1. Описание на предмета (естество и обем): 

Дейностите, предмет на поръчката включват периодични доставки на дизелово 

гориво, предназначено за отопление на различни обекти на територията на гр. Пловдив. 

Прогнозното количество на доставките е 18 000 л. дизелово гориво. 

2. Условия за изпълнение: 

От доставките се възползват различни структурни звена на Община Пловдив.  

Доставките, предмет на поръчката, ще се извършват въз основа на подадена писмена 

заявка.  

Изпълнителя доставя гориво от производител/вносител/разпространител, посочен в 

техническото му предложение. Промяна се допуска по изключение, поради обективна 

невъзможност за доставяне на гориво от посочения производител/вносител/разпространител 

и след изрично писмено съгласие на възложителя. В тежест на изпълнителя е да докаже 

обективните обстоятелства, налагащи промяната.     

При доставяне горивото следва да бъде придружено от експедиционна бележка и 

декларация за съответствие на качеството на течните горива. 

Извършените доставки се приемат чрез протоколи съставяни и подписвани от 

длъжностни лица, представители на възложителя и изпълнителя.  

Възложителят, чрез длъжностни лица, може да предявява рекламации по отношение 

на количеството и качеството на доставеното гориво. 

Изпълнението на дейностите, предмет на поръчката се осъществява при спазване на 

следните срокове: 

Срок за подаване на заявки: всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа;  

Срок за изпълнение на заявки: до 72 (седемдесет и два) часа, считано от датата на 

подаване на заявката.  

Срок за предявяване на рекламации за количеството на доставеното гориво: в момента 

на доставката; 

Срок за отстраняване на несъответствия в количеството на доставеното гориво: до 24 

(двадесет и четири) часа, считано от предявяването на рекламацията;  

Срок за предявяване на рекламации за качеството на доставеното гориво: до 5 (пет) 

работни дни след установяване на несъответствието; 

3. Изисквания за качество: 

Горивото представлява безцветна до жълтеникава, лесно запалима течност със 

специфичен мирис, с предназначение за двигатели, пригодени да работят с дизелово гориво. 

Продукта следва да отговаря на изискванията за качество на горива за дизелови двигатели, 

определени с Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол. 
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