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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Възложител:  

 

 І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

 Обществена поръчка възлагана чрез: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (чл.18, ал.1, т.1 

от ЗОП) 

 Наименование на поръчката: Доставка за срок до 31.12.2018 г. в обособен  

специализиран обект на гориво-газ пропан бутан за служебните МПС от 

Обособено звено на ГСУ Крушари с.Крушари,общ.Крушари, обл.Добрич, чрез 

карти за безналично плащане . 

 Обект на поръчката: ДОСТАВКА (покупка) 

 Предмет на поръчката: горива за зареждане на автомобили 

 Код по CVP: 09100000 

 СРОК НА ДОГОВОРА: 31.12.2018г. 

 МЯСТО НА ДОСТАВКА - В специализиран обект за търговия с горива за 

автомобили - газ пропан-бутан, находящ се на отстояние до 15 км. от 

с.Крушари, обл.Добрич. 

 КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ - до 10 000 литра. 

 

 Доставените стоки се монтират/инсталират/разтоварват от представител/за 

сметка на изпълнителя, и се предават на възложителя в състояние на готовност 

за работа/употреба. 

 

 График за изпълнение на поръчката в рамките на срока на договора. 

 - Доставка на стоките: В специализиран обект за търговия с горива за 

автомобили - газ пропан-бутан, находящ се на отстояние до 15 км. от с.Крушари, 

обл.Добрич, чрез зареждането на автомобилите на възложителя. 

 - Документиране- Водене на ежемесечна документация за приемане и 

предаване на всяка една извършена доставка за всеки един от автомобил на 

възложителя по отделно. 

  -Плащане – Безналично плащане в 30 дневен срок. Документиране- Фактура 

издадена от изпълнителя, Платежно нареждане  
 ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (изисквания към характеристиките на 

стоката предмет на поръчката). 

 

Характеристика Изискване 

Наименование, под което стоката се 

продава (без посочване на конкретна 

търговска марка) 

Газ пропан-бутан за зареждане на 

автомобили (LPG) 

Употреба (приложение, описание на това 

за какво ще се ползва) 

 

 

За гориво за двигатели с вътрешно 

горене на автомобили 

 

 

 

Забележка: За улеснение на участниците към документацията е приложен 

образец на оферта. 
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