П Р О Т О К О Л
№1
от заседание на комисията, назначена със Заповед №РД-01-56/22.03.2019 г. на
Директора на Център за Спешна медицинска помощ - Плевен, със задача да отвори,
разгледа и оцени получените оферти за участие в публично състезание по ЗОП с
предмет:”Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за
служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2, ал.2 от
НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение
за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност
като оператор, с номинална стойност по заявка на възложителя по две обособени
позиции”, 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 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, изготвен на основание
чл.54, ал.7 от ППЗОП

Днес, 22.03.2019 г. (петък), на основание Раздел VIII- Действия на комисията при
разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен носител от ППЗОП,
Комисията, назначена със Заповед №РД-01-56/22.03.2019 г. на Директора на Център за
Спешна медицинска помощ - Плевен, в състав:
Председател: Станислава Гечева Стайкова - Давидова - юрист
Членове:
1. Рени Борисова Добрева – гл.счетоводител на ЦСМП - Плевен
2. Ваня Тодорова Иванова - счетоводител на ЦСМП - Плевен
се събра в 13.00 часа в кабинета на Главния счетоводител на ЦСМП-Плевен, за да
извърши подбор на участниците, да разгледа и оцени по реда на тяхното постъпване
подадените оферти за участие в публично състезание по ЗОП с предмет:”Определяне на
оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на
ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2, ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за
условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като
оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, с номинална
стойност по заявка на възложителя по две обособени позиции”, 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
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.

Получените оферти се предадоха на председателя на комисията с протокол, съставен
на основание чл.48, ал.6 от ППЗОП.
Председателят и членовете на комисията се запознаха със съдържанието на
протокола, след което подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.
Председателят информира членовете на комисията, че процедурата е открита с
Решение № РД-01-36/26.02.2019 год. на Директора на Център за Спешна медицинска
помощ - Плевен. Обявлението за обществената поръчка е вписано в Регистъра на
обществените поръчки под № 00077-2019-0001.
В срока за подаване на оферти за участие в публичното състезание по ЗОП с
предмет:”Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за
служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2, ал.2 от
НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение
за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност
като оператор, с номинална стойност по заявка на възложителя по две обособени
позиции”, 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 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 са подадени 3 (три)
оферти, съгласно представения Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, неразделна част от
настоящия протокол.
На публичното заседание на комисията не присъстваха участници, упълномощени
техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
След като констатира, че представените оферти са редовно приети и съхранени,
Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на
тяхното постъпване, като председателят обяви тяхното съдържание, както следва:
1.
Участник №1 – „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София с оферта вх.№2601-31/20.03.2019 год. – 08.30 часа е представил офертата си в запечатана, непрозрачна
опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.1 от ППЗОП, опис на представените
документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Участникът е подал оферта 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 и 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.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри” и за двете обособени позиции.
2.
Участник №2 –„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД, гр.София с оферта вх.№2601-32/20.03.2019 год. – 11.20 часа е представил офертата си в запечатана, непрозрачна
опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.1 от ППЗОП, опис на представените
документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Участникът е подал оферта 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 и 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.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри” и за двете обособени позиции.
3.
Участник №3 – „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ”ООД, гр.София с оферта вх.№
26-01-33/21.03.2019 год. – 09.15 часа е представил офертата си в запечатана, непрозрачна
опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.1 от ППЗОП, опис на представените
документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Участникът е подал оферта 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 и 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.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри” и за двете обособени позиции.
След извършване на горепосочените действия, председателя на комисията закри
публичното заседание.
Комисията продължи работата си на закрито заседание, като извърши следното:
І. ЕТАП. Разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП относно
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор и допускане до разглеждане на представените технически предложения.
1.
Участник №1 – „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София е представил:
1.1. Опис на представените документи, за всяка обособена позиция поотделно –
Образец №1
1.2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществена поръчка
(ЕЕДОП) – попълнен еЕЕДОП;
1.3. Декларация по чл.67, ал.3 от ЗОП, като са потвърдили, че информацията е
актуална и са посочили email адрес, на който е осигурен достъп до използвания ЕЕДОП,
подписан с електронен подпис от членовете на съвета на директорите.
Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от Изпълнителния
директор на дружеството.
Комисията направи проверка в сайта на Министерство на финансите и установи, че
участникът е лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор на
ваучери за храна.
Комисията извърши проверка за изпълнението декларираната услуга в еЕЕДОП, като
направи разпечатка на Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка от
интернет адреса на Агенция за обществени поръчки.
Освен това, комисията извърши проверка за наличието на подписан с електронен
подпис ЕЕДОП от членовете на съвета на директорите, по отношение на който е
декларирана актуална и вярна информация.

След разглеждането им комисията установи, че информацията в представения
еЕЕДОП и документи отговаря напълно на изискванията за лично състояние и е
налице съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията единодушно реши, че допуска Участник №1 – „ИДЪНРЕД
БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София до разглеждане на представеното техническо
предложение.
Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за
подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.
2. Участник №2 – „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД, гр.София е представил:
2.1. Опис на представените документи – Образец №1
2.2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществена поръчка
(ЕЕДОП) – попълнен еЕЕДОП;
2.3. Удостоверение по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, издадено от МБАЛ „Д-р Тота
Венкова”АД, гр.Габрово и Удостоверение по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, издадено от
„ВиК”,гр.Търговище.
Представеният еЕЕДОП е подписан от членовете на съвета на директорите.
Комисията направи проверка в сайта на Министерство на финансите и установи, че
участникът е лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор на
ваучери за храна.
След разглеждането им комисията установи, че информацията в представения
еЕЕДОП и документи отговаря напълно на изискванията за лично състояние и е
налице съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията единодушно реши, че допуска Участник №2 – „БЪЛГАРСКИ
ПОЩИ“ЕАД, гр.София до разглеждане на представеното техническо предложение.
Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за
подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.
3.
Участник №1 – „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ”ООД, гр.София е представил:
3.1.
Опис на представените документи, за всяка обособена позиция поотделно –
Образец №1
3.2.Стандартен образец за единния европейски документ за обществена поръчка
(ЕЕДОП), за всяка обособена позиция поотделно – попълнен еЕЕДОП;
Представените еЕЕДОП – 2 броя са подписани поотделно с електронен подпис от
двамата управители на дружеството.
Комисията направи проверка в сайта на Министерство на финансите и установи, че
участникът е лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор на
ваучери за храна.
Комисията извърши проверка за изпълнението декларираната услуга в еЕЕДОП, като
направи разпечатка на Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка от
интернет адреса на Агенция за обществени поръчки.
След разглеждането им комисията установи, че информацията в представения
еЕЕДОП и документи отговаря напълно на изискванията за лично състояние и е
налице съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията единодушно реши, че допуска Участник №3 – „ТОМБОУ
БЪЛГАРИЯ”ООД, гр.София до разглеждане на представеното техническо
предложение.
Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за
подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.

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 – „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ”АД, 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 2019 год., ще имат валидност не по-малко
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 –„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД, 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 2019 год., ще имат валидност не по-малко
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 2019 год., ще имат валидност не по-малко
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 – „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ”АД, 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 2019 год., ще имат валидност не по-малко
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 –„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД, 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 2019 год., ще имат валидност не по-малко
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 2019 год., ще имат валидност не по-малко
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.

