
   

Приложение № 2 

 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА  ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

възлагана чрез процедура на договаряне без обявление с предмет „Услуги по съхранение 

на запаси за извънредни ситуации от реактивно гориво – Jet A-1 в складове, 

регистрирани по реда на чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти от 

държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”” 

 

I. Предмет на обществената поръчка. 
Обществената поръчка е с предмет „Услуги по съхранение на запаси за извънредни 

ситуации от реактивно гориво – Jet A-1 в складове, регистрирани по реда на чл. 38 от 

Закона за запасите от нефт и нефтопродукти от държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси”” (горивото е с платен акциз!) . 

Участникът може да представи само една оферта в един оригинален екземпляр. 

Офертата се изготвя само в един вариант, съобразно изискванията на възложителя. Не 

се допуска предлагане на алтернативни решения (повече от един вариант) по отношение на 

технически характеристики, цени или други елементи от офертата. 

 

II. Стойност на обществената поръчка.  

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 64 300 (шестдесет и четири хиляди и 

триста) лева без ДДС. 
         Точната стойност се формира от предложената от изпълнителя цена, изчислена за срока 
на действие на договора и след провеждане на договарянето. 

 

III. Срок за изпълнение на поръчката. 

Срокът за изпълнение на договора е 3 (три) месеца, считано от датата на сключване на 

договора. 

 В 3 (три) дневен срок от сключване на договора изпълнителя следва да издаден складов 

запис за влог на нефт и крайни нефтопродукти.  

 

IV. Начин и срок за плащане  

 На ежемесечни вноски, в български лева, по банков път, по сметка на изпълнителя, в 

срокове, определени в договора, но не по-малко от 10 (десет) дни след получаване на данъчна 

фактура от Възложителя. 

 

V. Място на изпълнение на поръчката  
 Складове, регистрирани по реда на чл. 38 от Закона за запасите от нефт и 

нефтопродукти (ЗЗНН), находящи се на територията на Република България  

 

VІ. Изисквания за изпълнение на услугата. 

 Изпълнителят трябва да съхранява 3569,103 тона, реактивно гориво Jet A-1 (горивото е 

с платен акциз!) в складове, регистрирани по реда на чл. 38 от ЗЗНН и предвидени за 

съхранение на реактивно гориво, като за влагане на същото, в съответствие с чл.  35, ал. 1 от 

ЗЗНН на Възложителя следва да бъде издаден складов запис за влог на нефт и крайни 

нефтопродукти.  

 

VІІ.  Изисквания към участниците 

1. Участниците трябва да отговарят на условията и изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 и 

посочените от възложителя в поканата и документацията изисквания по ал. 2 от ЗОП. Ако са 

налице обстоятелствата по цитираните разпоредби, участниците се отстраняват от участие в 

процедурата. 

2. Участниците трябва да притежават валидно удостоверение за вписване на склад в 

Регистърa на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН. 


