
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

1. Предмет на поръчката: „Отпечатване и доставка на бонове за дизелово 

гориво и бензин“. 

Изпълнителят на поръчката следва по писмена заявка на възложителя да 

отпечатва и доставя бонове (ваучери) за дизелово гориво и бензин, с номинална 

стойност от 20 лв. Ориентировъчното количество на заявените бонове (ваучери) за 

дизелово гориво и бензин е 3590 броя. 

Боновете следва да са осигурени с надеждни способи срещу фалшифицирането 

им, както и да отговарят на нормативните изисквания, вкл. номинална стойност и срок 

на валидност и които не могат да бъдат ползвани за закупуване на други стоки освен 

гориво. 

 Изпълнителят не може да налага ограничения в броя на заявките на 

Възложителя за отпечатване и доставяне на боновете. 

Прогнозната стойност на поръчката е до 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) без 

ДДС или 72 000 лв. (седемдесет и две хиляди лева) с ДДС лв. и в нея са включени  

номиналната стойност на предоставените бонове, разходите за отпечатване и доставка, 

транспортните разходи и др. 

 

2. Други изисквания: 
 Участникът следва да разполага с минимум един търговски обект 

/бензиностанция/ на територията на поне 25 административни области в Р България.  

 Участникът трябва да представи Декларация-списък на търговски обекти 

/бензиностанции/, приемащи боновете за дизелово гориво и бензин на територията на 

страната съгласно чл. 6 от проекта на договора, по образец в документацията на 

поръчката. 

 Доставките на бонове за дизелово гориво и бензин за възложителя се 

извършват само въз основа на изрична писмена заявка, в която са посочени конкретни 

количества. 

 Доставените бонове за дизелово гориво и бензин следва да могат да се 

използват като валидно платежно средство в срок до 31.12.2019 година, но не по-кратък 

от 30 календарни дни, считано от датата на доставяне. 

 Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в рамките на 

действие на договора) на заявени за доставка бонове за дизелово гориво и бензин. 

 Възложителят няма задължение да приема или заплаща бонове за дизелово 

гориво и бензин, които са доставени без да е направена заявка. 

 Всяка отделна заявка на Възложителя следва да бъде изпълнена с еднократна 

доставка от страна на Изпълнителя.  

 Възложителят няма ангажименти към финансовите взаимоотношения между 

изпълнителя и обектите за продажба на гориво, в които са използвани ваучерите. 

 Изпълнителят следва да достави заявените ваучери в срок до 5 /пет/ работни 

дни съгласно чл. 4 от договора. 

 

             3. Критерий за оценка на офертите - Офертите на участниците ще се оценяват 

и класират според критерия „най-ниска цена”.  За изпълнител на обществената 

поръчка ще бъде определен кандидатът, предложил най-ниска цена за доставка и 

отпечатване на всички бонове, предмет на поръчката. При офериране на цена, по-

висока от прогнозната стойност на поръчката, участникът ще бъде отстранен. 

 

Участник, който представи невярна информация в обществената поръчка ще бъде 

отстранен.  

 

 


