МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ
СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
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02.09.2019 година

На основание Протокол № 23 от 16.08.2019г на Съвета на директорите на МБАЛ «проф.др.Параскев Стоянов»АД Ловеч, във връзка със Закона за обществеите поръчки да се стартира
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на ваучери
за храна на служителите на МБАЛ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ“, на основание
чл.20, ал.З, т.2 ОТ ЗОП
НАРЕЖДАМ:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

Да се проведе обществена поръчка съгласно Закона за обществените поръчки за избор
на изпълнител за : „Отпечатване и доставка на ваучери за храна на служителите на
МБАЛ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ“
Предметът на обществената поръчка е : Отпечатване и доставка на ваучери за храна на
служителите на МБАЛ ’’ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ”. Съгласно чл.2,
ал.2, т.2 от Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за
осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея издадена от Министерство на
труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването за дежурния
персонал на МБАЛ ’’ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ“.
Всеки ваучер за храна трябва да съдържа и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 2 от
Наредба № 7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение
за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност
като оператори.
Срок на доставка на ваучерите за храна - до 5/пет/ работни дни от датата на плащането
на номиналната стойност и възнаграждението по отпечатване на ваучерите за храна.
При частично или не извършено плащане от страна на възложителя, доставката на
заявените и отпечатани ваучери за храна се задържа до пълното уреждане на паричните
му задължения, съгласно чл. 13, 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. Действие на договора -12
(дванадесет месеца) след влизане в сила на договора.
Начин и срок на плащане: Плащането се извършва от възложителя след направена
заявка, като ваучерите за храна се предоставят на възложителя от операторът и
изпълнител по договора за обществена поръчка, след заплащане на номиналната
стойност и възнаграждението по отпечатване на ваучерите за храна. Заплащането на
ваучерите за храна се извършва в български лева, по банков път, след представяне на
първични счетоводни документи. При представена проформа - фактура, оператора е
длъжен по Закона за счетоводството да издаде фактура - оригинал в срок до 5 работни
дни. Номиналната стойност от фактурата се превежда по специална сметка, открита от
оператора, наречена „ваучери за храна”, съгласно чл. 13, ал. 3 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.
Място на изпълнението: Касата на МБАЛ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД ЛОВЕЧ“ - 5500 гр. Ловеч, ул.”Съйко Съев” №27, етаж № 2, Административна част.
Количествата ваучери : Изработка и доставка на ваучери с номинал 2,00 лв. - до 17 032
(седемнадесет хиляди и тридесет и два) броя. Броят на ваучерите е ориентировъчен,
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зависи от нуждата и необходимостта на възложителя, и не обвързва последния да ги
закупи в пълен обем.
VIII. Прогнозната стойност : Прогнозната стойност на поръчката за срок от 12/дванадесет/
месеца без данък върху добавената стойност (ДДС), известна му към датата на нейното
откриване е в размер до 35 426,56 лв. (тридесет и пет хиляди четиристотин двадесет и
шест лева и 56 ст.) без ДДС. Като прогнозната стойност е сформирана съгласно
прогнозното количество ваучери за храна - 17 032 (седемнадесет хиляди и тридесет и
два) броя, с номинална стойност 2 лв. на брой. И стойността на услугата по отпечатване,
опаковане и доставка на ваучерите за храна. Участниците не трябва да превишават в
ценовите си предложения прогнозната стойност. Възложителят указва, че на основание
чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП ще отстрани от участие в процедурата участниците, които са
предложили цена, която надвишава посочената прогнозна цена, която да се счита за
пределна цена за изпълнение на поръчката. Тази пределна цена е съобразена с
финансовия ресурс на Възложителя.
IX.
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата, трябва да бъдат
със срок на валидност най-малко 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния
срок за получаване на офертите. Участниците могат да предложат и по-дълъг срок на
валидност.
X.
Изисквания към предмета на поръчката :
Отпечатването на ваучери за храна трябва да се извършва от лица, които притежават
валидно Разрешение от Министерство на финансите за осъществяване на дейност като
оператор на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал.4 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, издадена от министъра
на труда и социалната политика и министъра на финансите.
Ваучерът за храна задължително трябва да има серия и номер, които позволяват
неговото индивидуализиране и проследяване. Върху всеки ваучер да бъде посочена
номиналната му стойност в лева. Купюрите на ваучерите следва да бъдат от 2,00 лева.
Всеки ваучер за храна трябва да съдържа съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредба № 7 от
09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на
дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператори, следните
реквизити:
а)
фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния идентификационен код,
определен от Агенцията по вписванията, съответно единния идентификационен код по
БУЛСТАТ;
б)
фирма, единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията,
съответно единния идентификационен код по БУЛСТАТ на работодателя;
в)
номинална стойност на ваучера за храна (изразена цифром и словом) определена в
левове;
г)
срок на валидност на ваучера за храна;
д)
изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи изделия чрез
ваучери за храна;
е)
изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на предоставения
ваучер;
ж)
най-малко пет способа за защита;
з. място за поставяне на дата и печат на доставчика;
и) уникалния номер на получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен
ваучерът за храна;
й) дата на издаване на заповедта на получената от оператора индивидуална квота, по която е
предоставен ваучерът за храна.

2

Ваучерите следва да имат срок на действие 12 календарни месеца от датата на
издаването им.
Ваучерите за храна следва да не могат да бъдат ползвани като разплащателно средство
за покупка на вино, спиртни напитки, пиво, тютюневи изделия, както и за замяната им срещу
пари.
1.
Изисквания към участниците:
Участниците трябва да притежават разрешение за извършване на дейност като оператор
по Наредба № 7 от 09 юли 2003г. 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.
Участниците трябва да имат сключени договори с обекти за търговия с хранителни стоки
на територията на гр.Ловеч.
Участниците трябва да представят списък на търговските обекти в гр.Ловеч, с които
участникът има сключен договор за обслужване на ползватели на ваучери за храна. В списъка
трябва да бъдат посочени точните адреси на търговските обекти, независимо дали са
самостоятелни обекти или обекти от търговска верига.
Минималното изискване, поставено от възложителя е участникът да има договори за обслужване
на ползватели на ваучери за храна с минимум 3 (три) търговски обекта, от който поне 2 от тях е
част от търговска верига.
- Участниците трябва да представят образец на ваучер или негова фотографска снимка.
С представения списък участникът следва да докаже, че отговаря на минималното изискване,
поставено от възложителя, а именно - има договор за обслужване на ползватели на ваучери за
храна с минимум 3 (три) търговски обекта, от който поне два от тях да са част от търговски
вериги от действащите в страната вериги хранителни магазини,намиращи се на територията на
гр.Ловеч (BILLA, Lidl или др. еквивалентни на посочените).
XI.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение - юрист, експедитор кухна. главен счетоводител, експерт обществени поръчки,
заместник директор по икономическите;

Изпълнителен директор на МБАЛ АД Ло

чл.36а, ал.3 от
ЗОП, ЧЛ.2 ззлд

Д-р Румяна
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