ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
към процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№ 124-ЕР-19-СЕ-Д-З
с предмет: Доставка на горива, смазочни материали и консумативи за автомобили на
дружества от групата на ЕВН България, по обособени позиции
Обособена позиция 1 - Доставка на горива, смазочни материали и консумативи за автомобили на
Електроразпределение Юг ЕАД
Обособена позиция 2 - Доставка на горива, смазочни материали и консумативи за автомобили на
ЕВН Център за услуги ЕООД, ЕВН България Топлофикация ЕАД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД,
ЕВН-КАВАРНА ЕООД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД
1. Качество на гориво, смазочните материали и консумативи.
1.1. Изпълнителя е длъжен да доставя горива и смазочни материали с качество отговарящо на БДС.
1.2. Изпълнителя е длъжен да доставя консумативи с доказан произход и високо качество.
2. Изпълнителя трябва да разполага с бензиностанции както следва
2.1. За Позиция 1, минимум 1 бензиностанция в пределите на следните населени места: гр. Пловдив;
гр. Хасково; гр. Карлово; гр. Димитровград; гр. Раковски; гр. Харманли; гр. Асеновград; гр.
Свиленград; гр. Ямбол; гр. Елхово; гр. Пазарджик; гр. Сливен; гр. Белово; гр. Карнобат; гр.
Панагюрище; гр. Кърджали; гр. Велинград; гр. Момчилград; гр. Бургас; гр. Крумовград; гр.
Поморие; гр. Смолян; гр. Приморско; гр. Златоград; гр. Стара Загора; гр. Девин; гр. Нова Загора;
гр. Чепеларе; гр. Казанлък; гр. Раднево.
2.2. За Позиция 2, минимум 1 бензиностанция в пределите на следните населени места: гр. София,
гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Стара Загора, гр. Велико Търново, гр. Русе, гр. Сливен, гр.
Хасково и гр. Кърджали.
2.3. Изпълнителят трябва да разполага с видео наблюдение на всяка една бензиностанция по т.2.1 и
т.2.2, като в случай на необходимост да предоставя достъп на възложителя до записите от видео
камерите.
3. Картова система
3.1. Изпълнителя трябва да разполага с картова система за отложено, безкасово плащане за
закупени горива, смазочни материали и консумативи от бензиностанции, намиращи се в
населените места упоменати в т.2.1 и т.2.2.
3.2. Предлаганите от изпълнителя карти трябва бъдат кредитни, без кредитен лимит и без изискване
към възложителя за предварително депозиране или внасяне суми по сметка.
3.3. Изпълнителя трябва да може да издава карта за всяко посочено от възложителя регистрирано
МПС, с възможност регистрационния № на МПС или друг надпис да се изписва на лицевата страна
на всяка карта.
3.4. Изпълнителя трябва да може да издава минимум два типа карти:
3.4.1. Карти с ограничение за закупуване според вид и количество - гориво, смазочни материали и
консумативи;
3.4.2. Карти без ограничение за закупуване според вид и количество - гориво, смазочни материали
и консумативи;
3.5. Изпълнителя трябва да предостави правото на избор на възложителя да определи кой тип
карта, за кое МПС ще ползва.
3.6. Изпълнителя трябва да издава и преиздава всяка една карта за негова сметка.
3.7. Възложителя не дължи такси на изпълнителя при извършване на транзакции с карта.
3.8. Възложителя не дължи такси на изпълнителя свързани с администрирането и обслужването на
картите.
3.9. Изпълнителя издава картите след заявка от страна на възложителя, подписана от оторизирано
лице и изпратена по факс или е-mail.
3.10. Изпълнителя трябва да предостави на възложителя правото на ползване на картова система и
да представлява възложителя при издаването на картите и при осъществяването на
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взаимоотношенията с издателя, за което се смята упълномощен след подписване на договор с
възложителя.
3.11. Изпълнителя предоставя на възложителя заявения брой карти, заедно с техния ПИН код
(Персонален Идентификационен Номер) и код за Интернет достъп в запечатани непрозрачни
пликове, като се подписва приемо–предавателен протокол.
3.12. Изпълнителя трябва да блокира издадени карти в следните случаи:
3.12.1. При прекратяване действието на договора, независимо от основанието за прекратяването.
3.12.2. При писмено известие от страна на възложителя, че дадена карта е открадната, загубена
или повредена.
3.12.3. При трикратно въвеждане на грешен ПИН код.
3.13. Изпълнителя трябва да отблокира след известие от страна възложителя, блокираните карти по
т.3.12.3 и/или да предостави нов ПИН код.
3.14. При необходимост и след заявка съгласно т.3.9., изпълнителя издава карти и на заместващи
автомобили, предоставени за ползване от възложителя.
4. Обмен на информация и достъп до данни.
4.1. Изпълнителя трябва да може да предоставя актуална информация в реално време чрез
осигуряване на достъп на възложителя до интернет страницата му с възможност за извличане на
информация свързана с транзакции, баланс и други справки за всяка една карта.
4.2. Минималната информация, която възложителя при условията на т.4.1. трябва да вижда за всяка
една карта е: Номер на Карта; Номер на автомобил; Дата и час на транзакцията-покупката; Обектбензиностанция, където е извършена покупката; Наименование на закупения продукт; Количество
на закупения продукт; Ед. Цена и Стойност.
4.3. Минималната информация по т.4.2. трябва да може да се прехвърля във формат Microsoft Excel
за допълнителна обработка.
5. Фактуриране:
5.1. Изпълнителя трябва да издава месечни фактури за извършени транзакции с карти за всеки
изминал месец в първия работен ден на месеца след изминалия месец, съгласно изискванията на
законодателството.
5.2. За Позиция 1: МПС ползвани от „Електроразпределение Юг“ ЕАД фактурите по т. 5.1. да бъдат:
5.2.1. За автомобили по ЗКПО(Закон за корпоративно подоходно облагане)
5.2.2. За автомобили с право на ДК(данъчен кредит)
5.2.3. За автомобили без право на ДК(данъчен кредит)
5.2.4. Други машини с право на ДК(данъчен кредит)
5.2.5. Други машини без право на ДК(данъчен кредит)
5.3. За Позиция 2: За МПС ползвани от „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД; „ЕВН България
Tоплофикация“ ЕАД, „ЕВН Център за услуги“ ЕООД, „ЕВН - Каварна“ ЕООД, „ЕВН Трейдинг Саут
Ийст Юръп“ ЕАД, фактурите по т.5.1. се издават за всяка дружество и всеки отдел поотделно
съгласно изискванията на законодателството.
5.4. В случай, че фактурите по т. 5.1 бъдат електронни изпълнителя трябва да има възможност
автоматично да ги изпраща до минимум 2(два) е-mail адреса, предоставени от възложителя.
5.5. Всяка фактура трябва да се придружава с подробна справка за всяка една транзакция и за всяка
една стока или услуга показваща: Номер на Карта, Номер на автомобил, Пробег в км., Дата и час
на транзакция, Местоположение на бензиностанцията, Наименование на продукта, Количество, Ед.
Цена, Стойност
5.6. Всяка различна стока или услуга се изписва на отделен ред във фактурата, като се сумират
количествата за месечен период;
5.7. Най късно до 3(три) дни след издаването на фактурите изпълнителя ги предоставя на
възложителя
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