и дежурства от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете - Плевен, Левски,
Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия.
І. ЕТАП. Разглеждане на допълнително представените документи относно
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор и допускане до разглеждане на представените технически
предложения.
С Протокол №1 от 23.03.2018 год., Комисията е изискала от участника
„ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД, гр.София да представи:
Доказателства, че е извършил декларираните в Част IV: Критерии за подбор, буква
В: Технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП, услуги за отпечатване
и доставка на ваучери за храна.
В определения от комисията срок, участникът е представил Обявление за
приключване на договор за обществена поръчка и за двете услуги за отпечатване и
доставка на ваучери за храна, декларирани в Част IV: Критерии за подбор, буква В:
Технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП
След разглеждане на допълнително представените документи, комисията
установи, че Участник №2 – „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД, гр.София отговаря на
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията единодушно взе решение и допуска Участник №2 – „ТОМБОУ
БЪЛГАРИЯ“ООД, гр.София до разглеждане на представените технически
предложения за Позиция №1- Отпечатване и доставка на ваучери за храна при
използване на средствата за социално битовото обслужване на служителите от
филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете - Плевен, Левски, Червен бряг, Белене,
Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия и за Позиция №2 - Отпечатване
и доставка на ваучери за храна,съгласно НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне
на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за
служителите на 12 – часови дежурства от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете
- Плевен, Левски, Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна
Митрополия, тъй като е представил всички необходими документи и отговаря
напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени
от възложителя.
Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии
за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо
участие.
Комисията продължи своята работа, като разгледа представените технически
предложения от участниците по двете обособени позиции:
ІІ. ЕТАП. Преглед и проверка за съответствието на техническите
предложения с предварително обявените условия на допуснатите участници
 За Обособена позиция №1: Отпечатване и доставка на ваучери за
храна при използване на средствата за социално битовото обслужване на
служителите от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете - Плевен, Левски,
Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия
1. Участник №1 –„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД, гр.София е представил:
1.1. Предложение за изпълнение на поръчката – по Образец, в който е
декларирал, че ако бъде определен за изпълнител ще представи всички документи,
необходими при подписване на договора, съгласно закона и документацията за участие
в посочения от Възложителя срок.

Приел е да изпълнява поръчката в срок от 12 месеца, считано от дата на
подписване на договора за обществена поръчка.
Място на изпълнение на поръчката: касата на Център за Спешна медицинска
помощ, гр.Плевен, находяща се на адрес: гр.Плевен, ул.”Георги Кочев”№8
Приел е плащането да се извършва с платежно нареждане по банкова сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като след получаване на плащането да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
оригинална фактура в 3- дневен срок.
Приел е по заявка на Възложителя ежемесечно да отпечатва и доставя ваучери
за храна с номинална стойност 2.00 лв. и 10.00 лв., имащи надеждна защита.
Срок за доставка на ваучери до 3 работни дни след подаване на заявка от
възложителя до изпълнителя, заплащане на номиналната им стойност и на
възнаграждението за изработване.
Ваучерите за храна ще съдържат всички изискуеми реквизити съгласно чл.22,
ал.2 от Наредба №7 от 09.07.2003г. на МТСГ и МФ
Приел е, че не може да налага ограничения в броя на заявките на Възложителя
за отпечатване и доставяне на ваучери.
Ежемесечните доставки на ваучери за възложителя ще се извършват само въз
основа на изрична писмена заявка, с конкретни количества и номинална стойност на
ваучерите.
Срокът на валидност на ваучерите ще бъде за календарната година, за която са
издадени. Ваучерите, издадени след м.октомври 2018 год., ще имат валидност не помалко от шест месеца от датата на издаването им.
Приел е, че Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в
рамките на действие на договора) на заявени за доставка ваучери.
Приел е,, че Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучери,
които са доставени без да е направена заявка.
Доставките на ваучери ще се заплащат от Възложителя при изпращане на
заявка за доставяне на ваучери, съгласно изискванията на Наредба № 7 на МТСП и МФ
от 09.07.2003г.
Приел е, че Възложителят няма ангажименти към финансовите
взаимоотношения между Изпълнителя и обектите за търговия с храни, включително
магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи
дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, в които са използвани
ваучерите.
1.2. Образец на ваучер за храна за установяване на съответствието му с
изискванията на Техническата спецификация и съответствието му с реквизитите по чл.
22, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ
1.3. Декларация със Списък на обектите за търговия с храни (магазини за
хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в
съответствие с изискванията на Закона за храните) в градовете – Плевен, Левски,
Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия, с които
участникът има сключени договори за приемане на ваучери за храна, отпечатани от
него – по Образец;
В декларацията, участникът е посочил повече от 5/пет/ различни търговски
обекти за хранителни стоки, попадащи в териториалния обхват на град Плевен и повече
от 1/един/ търговски обект с териториален обхват, във всеки от градовете - Левски,
Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия.
1.4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по
Образец;
1.5. Декларация за срока на валидност на офертите – по Образец;

1.6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – по
Образец;
След преглед на офертата, състояща се от техническо предложение и
приложените декларации, комисията установи съответствие с предварително
обявените условия, поставени от възложителя и допуска участника до
разглеждане на ценовото предложение.
2. Участник №2 – „ПРИЗМА ЛУКС“ООД, гр.София е представил:
2.1. Предложение за изпълнение на поръчката – по Образец, в който е
декларирал, че ако бъде определен за изпълнител ще представи всички документи,
необходими при подписване на договора, съгласно закона и документацията за участие
в посочения от Възложителя срок.
Приел е да изпълнява поръчката в срок от 12 месеца, считано от дата на
подписване на договора за обществена поръчка.
Място на изпълнение на поръчката: касата на Център за Спешна медицинска
помощ, гр.Плевен, находяща се на адрес: гр.Плевен, ул.”Георги Кочев”№8
Приел е плащането да се извършва с платежно нареждане по банкова сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като след получаване на плащането да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
оригинална фактура в 3- дневен срок.
Приел е по заявка на Възложителя ежемесечно да отпечатва и доставя ваучери
за храна с номинална стойност 2.00 лв. и 10.00 лв., имащи надеждна защита.
Срок за доставка на ваучери до 3 работни дни след подаване на заявка от
възложителя до изпълнителя, заплащане на номиналната им стойност и на
възнаграждението за изработване.
Ваучерите за храна ще съдържат всички изискуеми реквизити съгласно чл.22,
ал.2 от Наредба №7 от 09.07.2003г. на МТСГ и МФ
Приел е, че не може да налага ограничения в броя на заявките на Възложителя
за отпечатване и доставяне на ваучери.
Ежемесечните доставки на ваучери за възложителя ще се извършват само въз
основа на изрична писмена заявка, с конкретни количества и номинална стойност на
ваучерите.
Срокът на валидност на ваучерите ще бъде за календарната година, за която са
издадени. Ваучерите, издадени след м.октомври 2018 год., ще имат валидност не помалко от шест месеца от датата на издаването им.
Приел е, че Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в
рамките на действие на договора) на заявени за доставка ваучери.
Приел е,, че Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучери,
които са доставени без да е направена заявка.
Доставките на ваучери ще се заплащат от Възложителя при изпращане на
заявка за доставяне на ваучери, съгласно изискванията на Наредба № 7 на МТСП и МФ
от 09.07.2003г.
Приел е, че Възложителят няма ангажименти към финансовите
взаимоотношения между Изпълнителя и обектите за търговия с храни, включително
магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи
дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, в които са използвани
ваучерите.
2.2. Образец на ваучер за храна за установяване на съответствието му с
изискванията на Техническата спецификация и съответствието му с реквизитите по чл.
22, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ

2.3. Декларация със Списък на обектите за търговия с храни (магазини за
хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в
съответствие с изискванията на Закона за храните) в градовете – Плевен, Левски,
Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия, с които
участникът има сключени договори за приемане на ваучери за храна, отпечатани от
него – по Образец;
В декларацията, участникът е посочил повече от 5/пет/ различни търговски
обекти за хранителни стоки, попадащи в териториалния обхват на град Плевен и повече
от 1/един/ търговски обект с териториален обхват, във всеки от градовете - Левски,
Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия.
2.4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по
Образец;
2.5. Декларация за срока на валидност на офертите – по Образец;
2.6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – по
Образец;
След преглед на офертата, състояща се от техническо предложение и
приложените декларации, комисията установи съответствие с предварително
обявените условия, поставени от възложителя и допуска участника до
разглеждане на ценовото предложение.
3. Участник №3 – „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД, гр.София е представил:
3.1. Предложение за изпълнение на поръчката – по Образец, в който е
декларирал, че ако бъде определен за изпълнител ще представи всички документи,
необходими при подписване на договора, съгласно закона и документацията за участие
в посочения от Възложителя срок.
Приел е да изпълнява поръчката в срок от 12 месеца, считано от дата на
подписване на договора за обществена поръчка.
Място на изпълнение на поръчката: касата на Център за Спешна медицинска
помощ, гр.Плевен, находяща се на адрес: гр.Плевен, ул.”Георги Кочев”№8
Приел е плащането да се извършва с платежно нареждане по банкова сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като след получаване на плащането да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
оригинална фактура в 3- дневен срок.
Приел е по заявка на Възложителя ежемесечно да отпечатва и доставя ваучери
за храна с номинална стойност 2.00 лв. и 10.00 лв., имащи надеждна защита.
Срок за доставка на ваучери до 3 работни дни след подаване на заявка от
възложителя до изпълнителя, заплащане на номиналната им стойност и на
възнаграждението за изработване.
Ваучерите за храна ще съдържат всички изискуеми реквизити съгласно чл.22,
ал.2 от Наредба №7 от 09.07.2003г. на МТСГ и МФ
Приел е, че не може да налага ограничения в броя на заявките на Възложителя
за отпечатване и доставяне на ваучери.
Ежемесечните доставки на ваучери за възложителя ще се извършват само въз
основа на изрична писмена заявка, с конкретни количества и номинална стойност на
ваучерите.
Срокът на валидност на ваучерите ще бъде за календарната година, за която са
издадени. Ваучерите, издадени след м.октомври 2018 год., ще имат валидност не помалко от шест месеца от датата на издаването им.
Приел е, че Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в
рамките на действие на договора) на заявени за доставка ваучери.

Приел е,, че Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучери,
които са доставени без да е направена заявка.
Доставките на ваучери ще се заплащат от Възложителя при изпращане на
заявка за доставяне на ваучери, съгласно изискванията на Наредба № 7 на МТСП и МФ
от 09.07.2003г.
Приел е, че Възложителят няма ангажименти към финансовите
взаимоотношения между Изпълнителя и обектите за търговия с храни, включително
магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи
дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, в които са използвани
ваучерите.
3.2. Образец на ваучер за храна за установяване на съответствието му с
изискванията на Техническата спецификация и съответствието му с реквизитите по чл.
22, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ
3.3. Декларация със Списък на обектите за търговия с храни (магазини за
хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в
съответствие с изискванията на Закона за храните) в градовете – Плевен, Левски,
Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия, с които
участникът има сключени договори за приемане на ваучери за храна, отпечатани от
него – по Образец;
В декларацията, участникът е посочил повече от 5/пет/ различни търговски
обекти за хранителни стоки, попадащи в териториалния обхват на град Плевен и повече
от 1/един/ търговски обект с териториален обхват, във всеки от градовете - Левски,
Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия.
3.4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по
Образец;
3.5. Декларация за срока на валидност на офертите – по Образец;
3.6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – по
Образец;
След преглед на офертата, състояща се от техническо предложение и
приложените декларации, комисията установи съответствие с предварително
обявените условия, поставени от възложителя и допуска участника до
разглеждане на ценовото предложение.

Обособена позиция №2: Отпечатване и доставка на ваучери за
храна,съгласно НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда
за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за служителите на 12 –
часови дежурства от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете - Плевен,
Левски, Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна
Митрополия
1. Участник №1 – „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД, гр.София е представил:
1.1. Предложение за изпълнение на поръчката – по Образец, в който е
декларирал, че ако бъде определен за изпълнител ще представи всички документи,
необходими при подписване на договора, съгласно закона и документацията за участие
в посочения от Възложителя срок.
Приел е да изпълнява поръчката в срок от 12 месеца, считано от дата на
подписване на договора за обществена поръчка.

Място на изпълнение на поръчката: касата на Център за Спешна медицинска
помощ, гр.Плевен, находяща се на адрес: гр.Плевен, ул.”Георги Кочев”№8
Приел е плащането да се извършва с платежно нареждане по банкова сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като след получаване на плащането да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
оригинална фактура в 3- дневен срок.
Приел е по заявка на Възложителя ежемесечно да отпечатва и доставя ваучери
за храна с номинална стойност 2.00 лв., имащи надеждна защита.
Срок за доставка на ваучери до 3 работни дни след подаване на заявка от
възложителя до изпълнителя, заплащане на номиналната им стойност и на
възнаграждението за изработване.
Ваучерите за храна ще съдържат всички изискуеми реквизити съгласно чл.22,
ал.2 от Наредба №7 от 09.07.2003г. на МТСГ и МФ
Приел е, че не може да налага ограничения в броя на заявките на Възложителя
за отпечатване и доставяне на ваучери.
Ежемесечните доставки на ваучери за възложителя ще се извършват само въз
основа на изрична писмена заявка, с конкретни количества и номинална стойност на
ваучерите.
Срокът на валидност на ваучерите ще бъде за календарната година, за която са
издадени. Ваучерите, издадени след м.октомври 2018 год., ще имат валидност не помалко от шест месеца от датата на издаването им.
Приел е, че Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в
рамките на действие на договора) на заявени за доставка ваучери.
Приел е,, че Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучери,
които са доставени без да е направена заявка.
Доставките на ваучери ще се заплащат от Възложителя при изпращане на заявка
за доставяне на ваучери, съгласно изискванията на Наредба № 7 на МТСП и МФ от
09.07.2003г. с изключение на реквизитите по т.9 и т.10
Приел е, че Възложителят няма ангажименти към финансовите
взаимоотношения между Изпълнителя и обектите за търговия с храни, включително
магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи
дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, в които са използвани
ваучерите.
1.2. Образец на ваучер за храна за установяване на съответствието му с
изискванията на Техническата спецификация и съответствието му с реквизитите по чл.
22, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ
1.3. Декларация със Списък на обектите за търговия с храни (магазини за
хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в
съответствие с изискванията на Закона за храните) в градовете – Плевен, Левски,
Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия, с които
участникът има сключени договори за приемане на ваучери за храна, отпечатани от
него – по Образец;
В декларацията, участникът е посочил повече от 5/пет/ различни търговски
обекти за хранителни стоки, попадащи в териториалния обхват на град Плевен и повече
от 1/един/ търговски обект с териториален обхват, във всеки от градовете - Левски,
Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия.
1.4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по
Образец;
1.5. Декларация за срока на валидност на офертите – по Образец;

1.6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – по
Образец;
След преглед на офертата, състояща се от техническо предложение и
приложените декларации, комисията установи съответствие с предварително
обявените условия, поставени от възложителя и допуска участника до
разглеждане на ценовото предложение.
2. Участник №2 – „ПРИЗМА ЛУКС“ООД, гр.София е представил:
2.1. Предложение за изпълнение на поръчката – по Образец, в който е
декларирал, че ако бъде определен за изпълнител ще представи всички документи,
необходими при подписване на договора, съгласно закона и документацията за участие
в посочения от Възложителя срок.
Приел е да изпълнява поръчката в срок от 12 месеца, считано от дата на
подписване на договора за обществена поръчка.
Място на изпълнение на поръчката: касата на Център за Спешна медицинска
помощ, гр.Плевен, находяща се на адрес: гр.Плевен, ул.”Георги Кочев”№8
Приел е плащането да се извършва с платежно нареждане по банкова сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като след получаване на плащането да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
оригинална фактура в 3- дневен срок.
Приел е по заявка на Възложителя ежемесечно да отпечатва и доставя ваучери
за храна с номинална стойност 2.00 лв., имащи надеждна защита.
Срок за доставка на ваучери до 3 работни дни след подаване на заявка от
възложителя до изпълнителя, заплащане на номиналната им стойност и на
възнаграждението за изработване.
Ваучерите за храна ще съдържат всички изискуеми реквизити съгласно чл.22,
ал.2 от Наредба №7 от 09.07.2003г. на МТСГ и МФ
Приел е, че не може да налага ограничения в броя на заявките на Възложителя
за отпечатване и доставяне на ваучери.
Ежемесечните доставки на ваучери за възложителя ще се извършват само въз
основа на изрична писмена заявка, с конкретни количества и номинална стойност на
ваучерите.
Срокът на валидност на ваучерите ще бъде за календарната година, за която са
издадени. Ваучерите, издадени след м.октомври 2018год., ще имат валидност не помалко от шест месеца от датата на издаването им.
Приел е, че Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в
рамките на действие на договора) на заявени за доставка ваучери.
Приел е,, че Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучери,
които са доставени без да е направена заявка.
Доставките на ваучери ще се заплащат от Възложителя при изпращане на заявка
за доставяне на ваучери, съгласно изискванията на Наредба № 7 на МТСП и МФ от
09.07.2003г. с изключение на реквизитите по т.9 и т.10
Приел е, че Възложителят няма ангажименти към финансовите
взаимоотношения между Изпълнителя и обектите за търговия с храни, включително
магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи
дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, в които са използвани
ваучерите.
2.2. Образец на ваучер за храна за установяване на съответствието му с
изискванията на Техническата спецификация и съответствието му с реквизитите по чл.
22, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ

2.3. Декларация със Списък на обектите за търговия с храни (магазини за
хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в
съответствие с изискванията на Закона за храните) в градовете – Плевен, Левски,
Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия, с които
участникът има сключени договори за приемане на ваучери за храна, отпечатани от
него – по Образец;
В декларацията, участникът е посочил повече от 5/пет/ различни търговски
обекти за хранителни стоки, попадащи в териториалния обхват на град Плевен и повече
от 1/един/ търговски обект с териториален обхват, във всеки от градовете - Левски,
Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия.
2.4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по
Образец;
2.5. Декларация за срока на валидност на офертите– по Образец;
2.6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – по
Образец;
След преглед на офертата, състояща се от техническо предложение и
приложените декларации, комисията установи съответствие с предварително
обявените условия, поставени от възложителя и допуска участника до
разглеждане на ценовото предложение.
3. Участник №3 – „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД, гр.София е представил:
3.1. Предложение за изпълнение на поръчката – по Образец, в който е
декларирал, че ако бъде определен за изпълнител ще представи всички документи,
необходими при подписване на договора, съгласно закона и документацията за участие
в посочения от Възложителя срок.
Приел е да изпълнява поръчката в срок от 12 месеца, считано от дата на
подписване на договора за обществена поръчка.
Място на изпълнение на поръчката: касата на Център за Спешна медицинска
помощ, гр.Плевен, находяща се на адрес: гр.Плевен, ул.”Георги Кочев”№8
Приел е плащането да се извършва с платежно нареждане по банкова сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като след получаване на плащането да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
оригинална фактура в 3- дневен срок.
Приел е по заявка на Възложителя ежемесечно да отпечатва и доставя ваучери
за храна с номинална стойност 2.00 лв., имащи надеждна защита.
Срок за доставка на ваучери до 3 работни дни след подаване на заявка от
възложителя до изпълнителя, заплащане на номиналната им стойност и на
възнаграждението за изработване.
Ваучерите за храна ще съдържат всички изискуеми реквизити съгласно чл.22,
ал.2 от Наредба №7 от 09.07.2003г. на МТСГ и МФ
Приел е, че не може да налага ограничения в броя на заявките на Възложителя
за отпечатване и доставяне на ваучери.
Ежемесечните доставки на ваучери за възложителя ще се извършват само въз
основа на изрична писмена заявка, с конкретни количества и номинална стойност на
ваучерите.
Срокът на валидност на ваучерите ще бъде за календарната година, за която са
издадени. Ваучерите, издадени след м.октомври 2018 год., ще имат валидност не помалко от шест месеца от датата на издаването им.
Приел е, че Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в
рамките на действие на договора) на заявени за доставка ваучери.

