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Изх. №К-4664 от 30.11.2017 г.
До
Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: Борсова сделка за доставка на горива за

периода 01.01.2018 г. - 31.12.2022 г.по обособени позиции ОП 1 Доставка на горива за служебните
автомобили ОП 2 Доставка на гориво за отопление

ОТНОСНО: Техническа редакция

Уважаема Г-жо Павлова,
При публикуване Решение за откриване на процедура № ЗК-1984/22.11.2017 г.
към обществена поръчка с горе цитирания предмет, е допусната техническа грешка.
Във връзка с това правя следните корекции:
Поле за
вместо
да се чете
корекция
Доставка на горива за периода 01.01.2018 г. Доставка на горива за периода 01.01.2018 г.
ІV.3)
– 31.12.2022 г. по обособени позиции: ОП 1 Доставка
на
горива
за
служебните
автомобили, както следва Доставка на
автомобилен бензин А95Н и дизелово
гориво: Безоловен бензин А 95 Н (код CPV
09132100-4) - 220 800 л Дизелово гориво (код
CPV 09134200-9) - 297 800 л За всяко МПС по
списък, предоставен от Община Силистра,
Кметство Калипетрово, Детски ясли и ДДЗ,
ОЗСПС, ОП „Дръстър”, ОП "РДБО", ОП
„Обреди“,
ОП
„Общински
пазари
и
паркинги“, се издава карта за безналично
плащане.
Списъкът
съдържа
индивидуализиращите данни на МПС и
адресите на структурните звена, на които са
заведени – Община Силистра, Кметство
Калипетрово, Детски ясли и ДДЗ, ОЗСПС, ОП
„Дръстър”, ОП "РДБО", ОП „Обреди“, ОП
„Общински пазари и паркинги“. За срока на
договора посочените лица могат да правят
промени в списъка, в случай на отчуждаване
или
бракуване
на
МПС,
съответно
придобиване на нови. Издаването и
обслужването на картите е за сметка на
продавача.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може
да
закупува
смазочни
материали
и
автоконсумативи – двигателно масло за
дизелови и бензинови двигатели, антифриз,

– 31.12.2022 г. по обособени позиции: ОП 1 Доставка
на
горива
за
служебните
автомобили, както следва Доставка на
автомобилен бензин А95Н и дизелово
гориво: Безоловен бензин А 95 Н (код CPV
09132100-4) - 220 800 л Дизелово гориво (код
CPV 09134200-9) - 297 800 л За всяко МПС по
списък, предоставен от Община Силистра,
Кметство Калипетрово, Детски ясли и ДДЗ,
ОЗСПС, ОП „Дръстър”, ОП "РДБО", ОП
„Обреди“,
ОП
„Общински
пазари
и
паркинги“, се издава карта за безналично
плащане.
Списъкът
съдържа
индивидуализиращите данни на МПС и
адресите на структурните звена, на които са
заведени – Община Силистра, Кметство
Калипетрово, Детски ясли и ДДЗ, ОЗСПС, ОП
„Дръстър”, ОП "РДБО", ОП „Обреди“, ОП
„Общински пазари и паркинги“. За срока на
договора посочените лица могат да правят
промени в списъка, в случай на отчуждаване
или
бракуване
на
МПС,
съответно
придобиване на нови. Издаването и
обслужването на картите е за сметка на
продавача.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може
да
закупува
смазочни
материали
и
автоконсумативи – двигателно масло за
дизелови и бензинови двигатели, антифриз,
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течност за чистачки, спирачна течност и др.
на стойност до 5 % /Пет процента/ от
стойността на борсовия договор. Място на
извършване на доставката: Бензиностанции
/търговски обекти/ на продавача в гр.
Силистра и всеки областен град. Документи
на стоката: Декларации за съответствие с
изискванията за качество и протоколи от
изпитванията на акредитирани лаборатории.
Опаковка: Наливно, на безиноколонка.
Доставка на дизелово гориво Б6 (код CPV
09134200-9) - 320 000 л Място на
извършване на доставката: Пункт, посочен от
ОП ”РДБО” на територията на община
Силистра. Документи на стоката: Всяка
партида се придружава с Декларация за
съответствие
на
качеството,
Акцизен
данъчен документ (АДД), Документ за
удостоверяване на крайният получател и
място на разтоварване на стоката (ДУКПМРС)
и приемо – предавателен протокол (ППП).
Обратно по водача на МПС се връщат
надлежно попълнени и подписани ППП, АДД
и
ДУКПМРС.
Опаковка:.
Наливно,
автоцистерни с различна товароносимост,
оборудвани със стандартни, пломбирани,
сертифицирани от ДАМТН устройства за
измерване на количеството разтоварено
гориво. Минимално количество за заявка 3
/три/ хиляди литра. ОП2 - Доставка на
гориво за отопление Газьол за отопление
(код CPV 091351000-5) - 1 929 000 л Срок на
доставка: до три работни дни от писмена
заявка (може и по електронна поща) от
съответното звено до ПРОДАВАЧА за
доставяне на конкретно количество гориво.
Място на извършване на доставката и
количества: 15 обекта по спецификация,
находящи се на територията на Община
Силистра. Документи на стоката: Всяка
партида се придружава с Декларация за
съответствие
на
качеството,
Акцизен
данъчен документ (АДД), Документ за
удостоверяване на крайният получател и
място на разтоварване на стоката (ДУКПМРС)
и приемо – предавателен протокол (ППП).
Обратно по водача на МПС се връщат
надлежно попълнени и подписани ППП, АДД
и
ДУКПМРС.
Опаковка:.
Наливно,
автоцистерни с различна товароносимост,
оборудвани със стандартни, пломбирани,
сертифицирани от ДАМТН устройства за
измерване на количеството разтоварено

течност за чистачки, спирачна течност и др.
на стойност до 5 % /Пет процента/ от
стойността на борсовия договор. Място на
извършване на доставката: Бензиностанции
/търговски обекти/ на продавача в гр.
Силистра и всеки областен град. Документи
на стоката: Декларации за съответствие с
изискванията за качество и протоколи от
изпитванията на акредитирани лаборатории.
Опаковка: Наливно, на безиноколонка.
Доставка на дизелово гориво Б6 (код CPV
09134200-9) - 160 000 л Място на
извършване на доставката: Пункт, посочен от
ОП ”РДБО” на територията на община
Силистра. Документи на стоката: Всяка
партида се придружава с Декларация за
съответствие
на
качеството,
Акцизен
данъчен документ (АДД), Документ за
удостоверяване на крайният получател и
място на разтоварване на стоката (ДУКПМРС)
и приемо – предавателен протокол (ППП).
Обратно по водача на МПС се връщат
надлежно попълнени и подписани ППП, АДД
и
ДУКПМРС.
Опаковка:.
Наливно,
автоцистерни с различна товароносимост,
оборудвани със стандартни, пломбирани,
сертифицирани от ДАМТН устройства за
измерване на количеството разтоварено
гориво. Минимално количество за заявка 3
/три/ хиляди литра. ОП2 - Доставка на
гориво за отопление Газьол за отопление
(код CPV 091351000-5) - 1 929 000 л Срок на
доставка: до три работни дни от писмена
заявка (може и по електронна поща) от
съответното звено до ПРОДАВАЧА за
доставяне на конкретно количество гориво.
Място на извършване на доставката и
количества: 15 обекта по спецификация,
находящи се на територията на Община
Силистра. Документи на стоката: Всяка
партида се придружава с Декларация за
съответствие
на
качеството,
Акцизен
данъчен документ (АДД), Документ за
удостоверяване на крайният получател и
място на разтоварване на стоката (ДУКПМРС)
и приемо – предавателен протокол (ППП).
Обратно по водача на МПС се връщат
надлежно попълнени и подписани ППП, АДД
и
ДУКПМРС.
Опаковка:.
Наливно,
автоцистерни с различна товароносимост,
оборудвани със стандартни, пломбирани,
сертифицирани от ДАМТН устройства за
измерване на количеството разтоварено
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гориво. Минимално количество за заявка 6
/шест/ хиляди литра. Количествата за срока
на договора са прогнозни на база минал
период, като Крайния Купувач ще ги
потребява според нуждите си и не се
ангажира да ги усвои изцяло, а Крайния
Продавач приема, че няма да има претенции
в случай, че обемът на поръчката не бъде
изпълнен в цялост.

гориво. Минимално количество за заявка 6
/шест/ хиляди литра. Количествата за срока
на договора са прогнозни на база минал
период, като Крайния Купувач ще ги
потребява според нуждите си и не се
ангажира да ги усвои изцяло, а Крайния
Продавач приема, че няма да има претенции
в случай, че обемът на поръчката не бъде
изпълнен в цялост

При необходимост от допълнителна информация – Ирина Николова, Гл. експерт
Обществени поръчки, тел. 086 816260.

Денка Михайлова
За Кмет на Община Силистра
Съгласно Заповед № ЗК-2048/30.11.2017 г.

