Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

І. На ваучерите, да бъде посочено, че са за безплатна храна на служителите по
Наредба 11/2005 г. на МТСП и МЗ.
ІІ. Номинална стойност на един ваучер за храна и прогнозно количество на
ваучерите


3 (три) лева – 21 420 бр. (двадесет и една хиляди четиристотин и
двадесет броя)

 4 (четири) лева – 4 080 бр. (четири хиляди и осемдесет броя)
ІІІ. Върху лицевата страна на ваучера, да се отпечата текст посочващ групите
храни, които могат да бъдат закупени:
1. Млечни продукти
2. Месни продукти
3. Хляб, хлебни и тестени изделия.
4. Захар, захарни и сладкарски изделия.
5. Плодове, зеленчуци и производни от тях.
6. Риба – видове риба и производните от тях.
7. Безалкохолни и натурални плодови и зеленчукови сокове.
ІV. Да има указание в кои вериги магазини могат да бъдат ползвани ваучерите.
V. Всеки ваучер за храна да има номер, който позволява неговото
индивидуализиране и проследяване.
Върху всеки ваучер да бъде изписано:
 фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния
идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, съответно единния
идентификационен код по БУЛСТАТ;
 фирма, единния идентификационен код, определен от Агенцията по
вписванията на работодателя;
 номинална стойност на ваучера за храна (изразена цифром и словом)
определена в левове;
 срок на валидност на ваучера за храна;
 изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи
изделия чрез ваучери за храна;
 изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на
предоставения ваучер;

 място за поставяне на дата и печат на доставчика.
VI. Върху лицавата страна на ваучерите да бъде изписан срок на валидност.
Доставяните ваучери за храна следва да бъдат в срок на валидност и да могат да
бъдат използвани като валидно платежно средство в срок 12 (дванадесет) месеца от
датата на издаване на заповедта за получената от оператора индивидуална квота по
която е предоставен ваучерът за храна, но не по-кратък от 30 календарни дни, считано
от датата на доставяне.
VII. Прогнозна стойност на обществената поръчка
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 81 600,00 (осемдесет и една
хиляди и шестстотин) лева без ДДС. В прогнозната стойност на обществената
поръчка е включена номиналната стойност на всички ваучери за храна, за цялото
прогнозно количество ваучери, посочено в настоящата техническа спецификация и
всички разходи на изпълнителя за изработване, отпечатване и доставка на ваучерите.
Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД
Заличено на основание чл.2 от
ЗЗЛД

