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1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА
„Автомобилен бензин F-67” - ТС . Jf.

2.

•' Т

СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Автомобилният бензин F-67 (А-95Н) е ниско кипящ нефтопродукт,

предназначен за двигатели с вътрешно горене с искрово запалване.
3.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА
3.1. Изисквания по предназначение
3.1.1. Предназначение
Продуктът е предназначен за зареждане на техника с бензинови

двигатели от състава на Въоръжените сили, както и за дълговременно
съхраняване и обновяване на военновременни запаси;
3.1.2. Основни характеристики
3.1.2.1. Доставения автомобилен бензин да не е смесен с биогорива
съгласно чл. 2 ал.2 т.7 от Наредба за изискванията за качеството на течните
горива, условията, реда и начина за техническия контрол и във връзка с чл.10 от
Наредба за условия и ред за създаване на ведомствени военновременни запаси
на Министерство на отбраната.
3.1.2.2.
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бензин
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(А-95Н)
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изискванията на БДС EN 228:2012+А1:2017, клас С или еквивалентно/и с
изключение на следните показатели, които следва да отговарят на:
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3.2. Изисквания по електромагнитна защита
Не се изискват.
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3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика
Не се изискват.
3.4. Изисквания

по

експлоатацията,

удобство

за

техническото

обслужване и ремонт
Не се изискват.
3.5. Изисквания за скритост и маскировка
Не се изискват.
3.6. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение
Автомобилните цистерни, железопътните цистерни и танкерите, с които
се извършва транспортирането на продукта да отговарят на изискванията за
превоз на автомобилен бензин F-67 (А-95Н).
3.7. Други специфични изисквания
Продуктът да е произведен не по-рано от шест месеца преди датата на
доставка.
4.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ
Не се изискват.

5.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ
5.1.

Обучение

Не се изисква.
5.2.

Осигуряване

на

техническа

документация

(инструкции

експлоатация) на български и/или друг език
Не се изисква.
5.3.

Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности

Не се изисква.
5.4.

Метрологично осигуряване

Не се изисква.
5.5.

Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

за

5.6.

Изисквания към производствения процес

Не се изисква.
5.7.

Изисквания по отношение опазване на околната среда

Доставката да се извършва в съответствие с изискванията на ЗООС.
5.8.

Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния

срок
Не се изисква.
5.9.

Други

Не се изисква.
6.

ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ

ОПАКОВКАТА,

МАРКИРОВКАТА,

ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА
6.1. Маркирането и транспортирането на горивото да се извършва
съгласно БДС 11035 или еквивалентно/и;
6.2. Горивото да се достави в наливно състояние.
7.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ
7.1.

Изисквания за гаранции по експлоатация

Не се изисква.
7.2.

Изисквания за гаранции по съхранение

Гаранционният срок да бъде не по-малко от 4 години от датата на
производство на горивото.

8.

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
8.1. Оценяване на съответствието на продукта с изискванията на договора
8.1.1.

На база на представените документи от изпълнителя

получените резултати от анализа на горивото по т.8.2, Института по отбраната
„Проф. Цветан Лазаров“ издава протокол за оценка на съответствието, който да
удостовери съответствието на горивото с изискванията на настоящата
техническа спецификация и изискванията на договора за доставка. Протоколът
се подписва от представителя на Института по отбраната „Проф. Цветан

Лазаров“, представителя на изпълнителя и представителя на структурата
получател, участвали при вземането на пробите;
8Л .2. Доставеният продукт да бъде съпроводен с:
8Л .2Л. Декларация за съответствие на всички параметри на продукта
с изискванията на техническата спецификация и изискванията на договора,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 част 1 и 2 или еквивалентно/и, издадена от
Изпълнителя;
8Л.2.2. Документ, удостоверяващ произхода;
8Л.2.3. Всяка партида да е съпроводена с анализно свидетелство за
качество, издадено от производителя или друг оторизиран орган;
8Л.2.4. Гаранционна карта.
8.1.3. Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще се
извършва съгласно клаузите на договора.
8.2. Изпитвания
За всяка партида от предвидения за доставка автомобилен бензин F-67 се
взема средна проба от независима инспектираща организация за стоков контрол
и се изпраща във военно формирование 24510-София за извършване на пълен
анализ. Пробите се вземат в присъствието на представител на Института по
отбраната

„Проф.

Цветан

Лазаров“,

представител на структурата получател.

представител

на

изпълнителя

и

