ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за обществена поръчка с предмет:
„Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на служителите от
филиалите на ЦСМП - Плевен в градовете Плевен, гр.Червен бряг,гр.Левски, гр.Белене,
гр.Никопол, гр.Гулянци, гр.Искър, гр.Кнежа и гр.Долна Митрополия,съгласно Наредба
№11/21.12.2005г.за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или
добави към нея ,чрез обекти по чл.2,ал.2 от Наредба 7/09.07.2003г.,с номинална стойност на
всеки ваучер от 2/два / лева”.
Изпълнителят следва, по заявка на Възложителя да отпечатва и доставя ваучери с
номинална стойност от 2/два/,имащи надеждна защита.
Отпечатването и доставката на ваучерите се извършва след конкретни писмени заявки от
Възложителя до оператора, в които се посочват броя, вида и номиналната стойност на заявените
ваучери.
Всяка отделна заявка на Възложителя следва да бъде изпълнена с еднократна доставка от
страна на оператора.
Срокът на доставка на ваучерите - не повече от 3 работни дни .
Отпечатаните ваучери следва да могат да се използват като разплащателно средство в
търговските обекти по чл. 2, ал. 2 от Наредба №7от 09.07.2003 на МТСП и МФ .
Ваучерите да съдържат всички реквизити по чл.22, ал.2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за
условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като
оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, издадена от
министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите, а именно:
- серия и номер, които позволяват неговото индивидуализиране и проследяване.
- фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния идентификационен код по
БУЛСТАТ;
- фирма, единния идентификационен код по БУЛСТАТ на работодателя/ Възложителя/;
- номинална стойност на ваучера за храна (изразена цифром и словом)
- срок на валидност на ваучера за храна;
- изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво, тютюневи изделия и
нехранителни продукти чрез ваучери за храна;
- изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер;
- най-малко пет способа за защита;
- място за поставяне на дата и печат на доставчика;
Предаването и приемането на ваучерите се удостоверява с две оригинални фактури за
номиналната стойност и възнаграждението по отпечатване на заявените ваучерите, подписани
от получател - представител на Възложителя и с приемо-предавателен протокол, в който се
описват серийните номера, единичните номинални стойности и общата номинална стойност на
предоставените ваучери.

Комисия:1.Антоанета Андреева-нач.склад в ЦСМП-Плевен……………...
2.Рени Радева-техн.съструдник в ЦСМП-Плевен……….

