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 Технически спецификации  
 

При изпълнението на поръчката, участникът трябва да спазва всички 
нормативни актове на българското право, както и приложимите норми на правото на 
Европейския 

съюз, отнасящи се до продажби на горива на бензиностанции и доставки на горива на 
краен получател.  

Всички течни горива, които ще се доставят по тази поръчка трябва да отговарят 
на изискванията на: 

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. в ДВ, бр.66 от 
25.07.2003 г.,  изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 
2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. 
ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 
от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 
Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г.)  

Участникът трябва да осигури зареждане на течни горива за:  

 автомобилите на Община Годеч , както следва: 
№ Моторно средство / марка, 

модел 
Рег. № Вид гориво за 

зареждане 

1 Шкода Октавия 1,9 ТДИ СО 5558 ХА дизел 

2 Дачия Докер СО 9322 ВМ Бензин / Газ 

3 Ивеко 180 Е СО 2484 ВК дизел 

4 МАН  СО 6724 АР дизел 

5 Фолксваген Каравел СО 3935 КА дизел 

6 Пежо Боксер СО 0198 АН дизел 

7 УАЗ 3741 СО 4491 СХ Бензин / газ 

8 Багер JCB OTHER 3CX СО 05673 дизел 

9 Мерцедес Унимог U1750 СО 9047 ВР дизел 

 

 за нуждите на звено „Чистота“ във връзка с почистването на териториите  
за обществено ползване; 
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Предложените условия от офертата на участникът, следва да бъдат валидни и за 
новопридобитите моторни средства от Възложителя, за срока на договора. 

Зареждането на автомобилите и машините с гориво, ще се извършва в 
търговските обекти /бензиностанцията/те, газстанция/те/, собственост и/или наети от 
участникът, определен за изпълнител на поръчката, като се осигурява ежедневен 
достъп до тях на територията на община Годеч. 

Участникът следва да притежава собствена или наета бензиностанция на 
територията на община Годеч или да използва ресурс на едно или повече трети лица, 
съгласно чл. 65 от ЗОП или да използва подизпълнител за изпълнението на доставката.  

 

 


