
                                                                                                                               Приложение № 2 
  

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

 

За възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: 

 

„Услуги за извършване на независим количествен и качествен стоков контрол на държавни 

резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за извънредни ситуации (ЗИС) и целеви 

запаси (ЦЗ) в бази и складове, предоставени за управление на Държавна агенция ,,Държавен 

резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), външни съхранители по смисъла на ЗДРВВЗ и 

съхранители по смисъла на ЗЗНН” 
 

         І. Настоящата Техническа спецификация регламентира вида и броя на показателите, и 

тяхното подразделяне, както и относителната им тежест, гарантиращи постигане на най-доброто 

съотношение между „качество - цена” при оценяването на офертите на участниците в настоящата 

обществена поръчка. Участникът следва да има възможност да изпълнява услугите, предмет на 

поръчката, съобразно всеки един от долу посочените показатели и условия: 
 

ІІ. ПОКАЗАТЕЛИ И КОЕФИЦИЕНТИ НА ТЕЖЕСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО ИМ: 

 

Показатели, участващи при формирането на комплексна оценка (Ок)  

при оценяване на офертите по критерий „Икономически най-изгодна оферта” 
 

[цена на услуга, в лева] 

Коефициент 

на тежест 
 
 

[ i ] 

О.1 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ: 35,00 

 О.1.1 КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./тон. 8,00 

 О.1.2 КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./тон: 27,00 

  О 1.2.1 за количество до 5 000 тона: 6,00 

  О 1.2.2 за количество от 5 001 до 10 000 тона: 9,00 

  О 1.2.3 за количество над 10 001 тона: 12,00 

О 2 ТВЪРДИ ГОРИВА (НАСИПНИ): 2,00 

 О 2.1   КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./тон:                                            1,00 

  О 2.1.1 с изчисляване на обем; 0,20 

  О 2.1.2   по геодезичен способ:                                           0,80 

   О 2.1.2.1 за количество до 100 тона; 0,30 

   О 2.1.2.2   за количествен над 100 тона. 0,50 

 О 2.2 КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./тон:                                           1,00 

  О 2.2.1 до 100 тона; 0,40 

  О 2.2.2 над 100 тона. 0,60 

О 3 НЕФТ, ТЕЧНИ ГОРИВА, МАСЛА И СМАЗКИ: 55,00 

 О 3.1 
КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./цистерна, продуктопровод, резервоар, 

опаковка: 
22,00 

  О 3.1.1 Ж.П. цистерни: 0,50 

   О 3.1.1.1 
по тегловен метод чрез претегляне на везна (пълно-
празно): 

0,25 

    О 3.1.1.1.1 до 3 цистерни включително; 0,10 

    О 3.1.1.1.2 над 3 цистерни. 0,15 

   О 3.1.1.2 
по тегловен метод чрез отчитане показанията на масов 
разходомер: 

0,25 

    О 3.1.1.2.1 до 3 цистерни включително; 0,10 



Показатели, участващи при формирането на комплексна оценка (Ок)  

при оценяване на офертите по критерий „Икономически най-изгодна оферта” 
 

[цена на услуга, в лева] 

Коефициент 

на тежест 
 
 

[ i ] 

    О 3.1.1.2.2 над 3 цистерни. 0,15 

  О 3.1.2 АВТО цистерни: 0,50 

   О 3.1.2.1 
по тегловен метод чрез претегляне на везна (пълно-
празно): 

0,25 

    О 3.1.2.1.1 до 3 цистерни включително; 0,10 

    О 3.1.2.1.2 над 3 цистерни. 0,15 

   О 3.1.2.2 
по тегловен метод чрез отчитане показанията на масов 
разходомер: 

0,25 

    О 3.1.2.2.1 до 3 цистерни включително; 0,10 

    О 3.1.2.2.2 над 3 цистерни. 0,15 

  О 3.1.3 
ПРОДУКТОПРОВОД - по тегловен метод чрез отчитане 

показанията на масов разходомер: 
5,50 

  О 3.1.4 
РЕЗЕРВОАР - по обемен метод с помощта на калибровъчна 

таблица: 
15,00 

   О 3.1.4.1 до 3 резервоара включително; 6,00 

   О 3.1.4.2 над 3 резервоара; 9,00 

  О 3.1.5 
ОПАКОВКИ НА ДРЕБНО (ВАРЕЛИ, БИДОНИ И ДР.) - по тегловен 
метод чрез претегляне на везна: 

0,50 

 О 3.2 КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./ цистерна, резервоар, опаковка: 33,00 

  О 3.2.1 Ж.П. цистерни: 0,50 

   О 3.2.1.1 до 3 цистерни включително; 0,20 

   О 3.2.1.2 над 3 цистерни; 0,30 

  О 3.2.2 АВТО цистерни: 0,50 

   О 3.2.2.1 до 3 цистерни включително; 0,20 

   О 3.2.2.2 над 3 цистерни; 0,30 

  О 3.2.3 РЕЗЕРВОАР: 31,00 

   О 3.2.3.1 до 3 резервоара включително; 13,00 

   О 3.2.3.2 над 3 резервоара; 18,00 

  О 3.2.4 ОПАКОВКИ НА ДРЕБНО (ВАРЕЛИ, БИДОНИ И ДР.). 1,00 

   О 3.2.4.1 до 3 броя включително; 0,30 

   О 3.2.4.2 над 3 броя; 0,70 

О 4 МЕТАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ: 5,00 

 О 4.1 КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./тон (брой): 2,50 

  О 4.1.1 чрез претегляне; 1,00 

  О 4.1.2 чрез преброяване. 1,50 

 О 4.2 КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./проба. 2,50 

О 5 ХИМИКАЛИ: 3,00 

 О 5.1 КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./ брой вместимост: 0,50 

  О 5.1.1 чрез претегляне; 0,15 

  О 5.1.2 чрез обемно  замерване. 0,35 

 О 5.2 КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./проба. 2,50 

ІІІ. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА УСЛУГИТЕ: 

ІІІ.1. КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ: 

В ценообразуването на услугата „КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ, ИЗВЪРШВАН ПО ОБЕМЕН 

МЕТОД”, трябва да се включват всички дейности, които водят до получаване на краен количествен 

резултат, включително и: вземане на проби съгласно изискванията на стандартите (национални, 



европейски и/или международни), манипулиране на взетите проби, етикетирането и 

транспортирането им до акредитирана съгласно по БДС EN ISO/IEC 17025 лаборатория за изпитване 

на взетата проба по показател: „хектолитрова маса” за резервите и запасите, обозначени с 1O ; 

„относително тегло” за резервите и запасите, обозначени с 2O ; „плътност при 15о С” за резервите и 

запасите, обозначени с 3O  и „плътност” за резервите и запасите, обозначени с 5O .  

ІІІ.2. КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ: 

В ценообразуване на услугата „КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ” трябва да се включват всички 

дейности, които водят до получаване на краен резултат удостоверяващ качеството на резервите и 

запасите, включително и: вземане на проби съгласно изискванията на стандартите за съответните 

резерви и запаси, манипулиране на взетите проби, етикетирането и транспортирането им до 

акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 лаборатория и изпитването на взетите проби по 

всички показатели съгласно стандартите (национални, европейски и/или международни), 

регламентиращи техническите изискванията към резервите и запасите, законовите и подзаконовите 

нормативни актове, включително и Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол, и технически спецификации. 

ІІІ. 3. В случаите, когато за даден резерв или запас е заявена комплексна услуга 

„КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ ПО ОБЕМЕН МЕТОД И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ” дублиращите се по 

т. ІІІ. 1. и ІІІ. 2. дейности се фактурират еднократно на заявителя в една от двете услуги.  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

1. С подаване на подписано Техническо предложение (Приложение № 10 от документацията 

за участие в обществената поръчка) участникът удостоверява, че е запознат с всички показатели 

и условия от настоящата Техническата спецификация и ги приема. 
 

2.  В настоящата Техническа спецификация участникът не посочва цени (стойността на 

съответните такси). Цените се представят (попълват) единствено в Ценовото предложение на 

участника – Приложение № 4 от документацията за участие в обществената поръчка! 

 


