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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към документация за провеждане и участие в обществена поръчка на стойност
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител за обслужване на разходите съгласно чл. 294 от Кодекса на
труда при изпълнение на чл. 293 от КТ, съгласно Решение на Общото събрание на

работниците и служителите в Община Севлиево за календарната 2017 г.”

1. Обект на поръчката:

Предоставянето на социалните придобивки, определени по реда на чл. 293 от КТ,  ще
се осъществява чрез ваучери за храна при изискванията на чл. 209 от ЗКПО и 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, от
лице, получило разрешение по чл. 5 от Наредба 7/ 09.07.2003г.

Изпълнителят следва, по заявка на Възложителя, да отпечатва и доставя ваучери с
различна номинална стойност - 1лв., 2лв ,5лв., 10лв. или 20 лева, имащи надеждна защита
за 220 работници и служители.

Стойността на ваучерите и услугата за изработването, отпечатването и доставката им
месечно възлиза на не повече от 4 000,00 лв., без ДДС, което е в праговете на границите
определени в чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Прогнозната стойност на поръчката за 12 месеца е в размер до 48 000, 00 лв.
/четиридесет и осем хиляди лв./ без ДДС, от които до 47 500, 00 лв. /четиридесет и седем
хиляди и петстотин лв./ е номинална стойност.

В посочената прогнозна стойност на поръчката е включена номиналната стойност на
заявените ваучери за храна и стойността на услугата за изработването, отпечатването и
доставката им.

Броят на ваучерите и техните номинали се определя на минимум на тримесечие или
един път годишно, според нуждитe на Възложителя със съответните заявки.

Отпечатването, опаковането и доставката им се извършва след конкретни писмени
заявки от Възложителя до оператора, в които се посочват броя, вида и номиналната
стойност на заявените ваучери.

Изпълнителят не може да налага ограничения в броя на заявките на Възложителя за
отпечатване и доставяне на ваучери.

Предоставянето на храни и хранителни продукти срещу представените от
ползвателите ваучери става в търговските обекти, находящи се на територията на Община
Севлиево, посочени от Оператора, с които той има сключени договори за приемане на
ваучери за храна. За обща стойност на договора ще се приема ориентировъчна номинална
стойност на поръчаните ваучери за 1 год. сумирана с разходите за предоставените ваучери,
съгласно предложението на Изпълнителя.



2. Изисквания за изпълнение на поръчката:

Отпечатването на ваучерите за храна може да се извършва само от Оператор, който
притежава валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна
при спазване изискванията на чл.22 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. Операторът към датата на подаване на
офертата да бъде действащ Оператор и да има получена Заповед за предоставяне на
индивидуална квота за календарната 2017 година по ред определен в чл. 12 от Наредба 7 от
09.07.2003г.

Предоставените ваучери следва да бъдат със срок на валидност съответстващ на
изискванията на чл. 23 от Наредба 7 от 09.07.2003г.

3. Други изисквания:

Доставките на ваучери за възложителя се извършват само въз основа на изрична
писмена заявка, в която са посочени конкретни количества. Доставените ваучери следва да
могат да се използват като валидно платежно средство в срок до края на календарната
година, през която са издадени, Възложителят няма задължение за минимално общо
количество (в рамките на действие на договора) на заявени за доставка ваучери.
Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучери, които са доставени без да е
направена заявка. Доставките на ваучери за възложителя се заплащат от възложителя при
изпращане на заявката за доставяне на ваучери, съгласно изискванията на Наредба № 7 на
МТСП и МФ от 09.07.2003 г. Всяка отделна заявка на Възложителя следва да бъде
изпълнена с еднократна доставка от страна на Изпълнителя. Възложителят няма
ангажименти към финансовите взаимоотношения  между изпълнителя и обектите за
продажба на хранителни продукти и готови храни, в които са използвани ваучерите.

Изпълнителят следва да достави поръчаните ваучери в срок до 5  (пет) работни дни,
при спазване изискванията на чл. 13 от Наредба № 7 на МТСП и МФ от 09.07.2003 г.


