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А 0 П
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

// т h
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00204 
Поделение:_____ _
Изходящ номер: ОП-03-563 от дата 30/10/2015 
Коментар на възложителя:
Отпечатване и доставка на ваучери за храна за осигуряване на храна и 
тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП - Силистра, работещ на 12-часов 
работен ден при сумирано изчисляване на работното време през 2016 г., 
съгласно Наредба № 11 от 2005 г. за определяне на условията и реда за 
осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Център за спешна медицинска помощ - Силистра
Адрес
ул. Петър Мутафчиев № 80
Град Пощенски код Страна
Силистра Силистра България
Място/места за контакт Телефон
ул. Петър Мутафчиев № 80 086 822318
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Севда Русева, главен счетоводител
E-mail Факс
csmpsilistra@gmail.com 086 822285
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://csmpsilistra.com/profil.html

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
Ц Строителство__________________□  Доставки_____________________ ^У слуги___________________
Кратко описание
Отпечатване и доставка на ваучери за храна за осигуряване на храна и 
тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП - Силистра, работещ на 12-часов
работен ден при сумирано изчисляване на работното време през 2016 г., 
съгласно Наредба № 11 от 2005 г. за определяне на условията и реда за 
осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.
Общ терминологичен речник (CPV)

Оси. код
Оси. предмет 15800000

Дои. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ III
Количество или обем (Когато е приложимо)
Прогнозна стойност на поръчката за периода на договора - 27000 (двадесет и 
седем хиляди) лева без ДДС. Стойността е прогнозна, ориентировъчна. 
Възложителят ще заявява ваучерите за храна според нуждите си, а 
изпълнителят няма да има претенции в случай, че ваучерите не бъдат заявени 
в прогнозирания обем.

mailto:rop@aop.bg
http://www.aop.bg
mailto:csmpsilistra@gmail.com
http://csmpsilistra.com/profil.html


Партида: 00204 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Източник на финансиране - средства от бюджета на ЦСМП - Силистра за 2016 г. 
Прогнозна стойност
(в цифри): 27000 Валута: B G N ____________________ ______________________________________ ________
Място на извършване
ЦСМП - Силистра, на адрес град Силистра, бул. Македония № 61, ет, 5, стая 507_____ код NUTS: BG325
Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Кандидатите да притежават валидно Разрешение за извършване на дейност 
като оператор, по реда на 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.
2. Кандидатите да имат сключени договори, съгласно чл. 15 от Наредба № 7
от 9 юли 2003 г. с доставчици, които са регистрирани като търговци и 
извършват стопанска дейност чрез търговски обекти във всяко от изброените 
населени места - седалища на филиалите на ЦСМП - Силистра: град Силистра, 
град Дулово, град Тутракан, град Главиница, село Кайнарджа.
3. Ваучерите за храна, да съдържат задължителните елементи, посочени в чл. 
22, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г., да е отбелязано, че се отнасят 
за хранителни продукти и напитки, и да имат срок на валидност не по-малък 
от един месец след закупуването им.
4. Ваучерите за храна да се доставят текущо в рамките на срока на договора 
от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. въз основа на предварителни писмени 
заявки според конкретните нужди на .Възложителя, във всяка от които се 
посочва следната информация: брой на ваучерите от всеки номинал - 1, 2, 5, 
10 и 20 лева, стойности по номинали и обща стойност на заявените ваучери. 
Заявките да се изготвят по образец на фирмата-оператор, предоставен на 
Възложителя при подписването на договора. Доставката на ваучерите да е за 
сметка на оператора.
5. Кандидатите трябва да представят оферта, съдържаща най-малко:
5.1. Данни за лицето, което прави предложението - име, ЕГН/ЕИК, адрес на 
управление, адрес за кореспонденция, телефони и електронна поща за връзка, 
име на представляващия, лице за контакт.
5.2. Техническо предложение, съдържащо предложението на кандидата за
изпълнение на изискванията на възложителя по т.1-4, включващо: 5.2.1. Копие
на документа по т. 1; 5.2.2. Декларация, че участникът има сключени
договори с доставчици, които са регистрирани като търговци и извършват 
стопанска дейност чрез търговски обекти във всяко от изброените населени 
места - седалища на филиалите на ЦСМП - Силистра: град Силистра, град
Дулово, град Тутракан, град Главиница, село Кайнарджа. Задължително 
изискване е минимум един обект във всяко от изброените населени места;
5.2.3. Декларация/и за изпълнение на изискванията на възложителя по т. 3 и
4; 5.2.4. Списък на търговските обекти, в които се приемат ваучерите за
храна на кандидата в град Силистра, град Тутракан, град Дулово, град 
Главиница, село Кайнарджа.
5.3. Ценово предложение - цената за отпечатване и доставка на един брой 
заявен ваучер, независимо от номиналната му стойност; да е различна от нула 
и да е изразена с не повече от 2 (два) знака след десетичната запетая.
5.4. Срок на валидност на предложението, не по-малък от 60 дни.
5.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата - 
представя се, когато офертата или документ от нея не е подписан от законен 
представител на участника, съгласно актуалната му регистрация.
6. Офертата да се представи в запечатан непрозрачен плик.
Критерий за възлагане
£3 най-ниска цена □  икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 10/11/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00
Европейско финансиране Да □  He IX
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Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани е поръчката, могат да бъдат получени на посочения 
интернет адрес или друго:
Офертите да се представят на адрес: гр. Силистра, ул. Петър Мутафчиев № 80, 
етаж 2, при техническия сътрудник.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 11.11.2014 г., 10:00 часа, в
град Силистра, бул. Македония № 61, ет. 5, стая 509.

Приложенията към публичната покана са публикувани в профила на купувача в 
електронната страница на ЦСМП - Силистра.

РАЗДЕЛ IV _______________________________________________________________________________
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 10/11/2015 дд/мм/гггг ____________________________


