
                                 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
1. Предмет на поръчката 
 
          Настоящата процедура се организира и провежда  от Възложителя с оглед 
изпълнение на задълженията му като работодател към персонала на МБАЛ „Д-р  
Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен, произтичащи от Наредба № 11 от 
11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне условията и реда за осигуряване 
на безплатна храна и/или добавка към нея, както и съгласно чл.209 от ЗКПО. 
Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на оператор за 
отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в  
МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, както следва:  
 
          - Предоставяне на ваучери за храна за персонала по Наредба № 
11/21.12.2005г на МТСП и МЗ;  
 
         - Предоставяне ваучери за персонала на основание чл.209  от ЗКПО. 
 
           По настоящата обществена поръчка Възложителят ще прави периодични 
заявки за доставка на ваучери за храна за срока на договора в зависимост от 
нуждите си. Посочените количества са ориентировъчни и не пораждат 
задължения за МБАЛ  „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото в документацията и обявлението. Прогнозната обща 
стойност на предвидените за заявяване ваучери за храна в лева за периода на 
изпълнение на поръчката /две години/ е 360 714.00 лв.  /триста и шестдесет 
хиляди седемстотин и четиринадесет лева/ без включен ДДС.. 
 
Прогнозното разпределение по номинална стойност на купюрите е следното: 
- по 2.00 лева   – 37 782 броя 
- по 10.00 лева – 28 515 броя 
 
        Отпечатването на ваучерите за храна се извършва от Изпълнителя на 
поръчката, който трябва да притежава валидно Разрешение от Министъра на 
финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, 
издадено по реда на чл. 9, ал. 4 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 дейност като оператор. 
 
          Всеки ваучер за храна следва да има  серия и номер, които позволяват 
неговото индивидуализиране и проследяване. Участникът в процедурата следва 
да представи в офертата си копие от образеца на ваучер или негова фотографска 
снимка, като той трябва да съдържа:  
 
 1. Фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния 
идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията; 



  2.  МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен,  
       ЕИК: 119502733 
  3. Номинална стойност на ваучерите за храна – 2 /два/ лева и 10 /десет/ лева 
            В месечната заявка Възложителя посочва броя на ваучерите от 
различните номинали; 
4. Срок на валидност на ваучера за храна; 
5. Изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи 
изделия чрез ваучери за храна; 
6. Изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на 
предоставения ваучер; 
7. Най-малко пет способа за защита; 
8. Място за поставяне на дата и печат на доставчика; 
9. Уникалния номер на получената от оператора индивидуална квота, по която е 
предоставен ваучерът за храна. 
10. Дата на издаване на заповедта на получената от оператора индивидуална 
квота, по която е предоставен ваучерът за храна. 
 
2. Изисквания към доставяните ваучери: Изпълнителят на поръчката 
отпечатва и доставя на Възложителя ваучери за храна за работещите в МБАЛ 
”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен. Всеки ваучер за храна трябва да 
има серия и номер, които позволяват неговото индивидуализиране и 
проследяване. Бланките на ваучерите задължително трябва да съдържат 
информацията, посочена в 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 дейност като 
оператор. Върху всеки ваучер да бъде посочена номиналната му стойност в 
български лева. Купюрите на ваучерите да бъдат от 2 /два/ лева и 10 /десет/ лева. 
Ваучерите да бъдат разпределени в пачки по 100 бр. по  
купюри. В 30-дневен срок от изтичането на срока на валидност на ваучерите 
Възложителят има право да поиска замяна на неизползваните ваучери с нови 
ваучери до размера на номиналната им стойност 
 
3. Срок, условия и начин на доставка на ваучерите за храна: Предоставянето 
на ваучерите ще се извършва ежемесечно по заявка на Възложителя, която ще 
бъде изготвяна и предавана на оператора до 10-то число на всеки месеца, след 
като бъде уточнен броя на работниците и служителите, работили в специфични 
условия на труд, както и стойността на безплатната храна, която ще им бъде 
предоставена под формата на ваучери. 
Операторът е длъжен в срок до 5 работни дни от датата на плащането да 
предостави ваучерите на Възложителя придружени с оригинална фактура. 
                  
4. Място на изпълнение на поръчката: краен получател – Каса на МБАЛ ”Д-р 
Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо 
Ботев” № 1. 
 
5. Начин на плащане: Възложителят заплаща на оператора, след представяна 



на проформа-фактура номиналната стойност и възнаграждението по 
отпечатването на ваучерите за храна. Номиналната стойност се превежда по 
специални банкови сметки, открити от оператора, наречени „ваучери за храна”. 
 
6. Срок за изпълнение на поръчката: 
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка 24 /двадесет и четири/ 
месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на 
обществената поръчка, чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки 
според нуждите на Възложителя.  
  
7. Разходи за поръчката: 
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в 
процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито 
и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и 
подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на 
процедурата. 
Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената 
поръчка са за сметка на Възложителя. 
 
8. Стойност на поръчката: 
Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка с предмет: „Избор на 
оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и 
служителите в  МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД Сливен” e 360 714.00 лв.  
/триста и шестдесет хиляди седемстотин и четиринадесет лева/ без включен 
ДДС. 
 


