ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и
доставка на ваучери за храна за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ и териториалните й служби за срок от 12 месеца“
1. Пълно описание на предмета на поръчката.
Обект на поръчката: предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал.1, т. 3 от
ЗОП.
Цел на процедурата: избор на изпълнител, оператор на ваучери за храна, получил
разрешение и осъществяващ дейност по реда и условията 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, издадена от
министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите.
Предметът на поръчката: Отпечатване и доставка на ваучери за храна за срок от
12 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) към
министъра на правосъдието със седалище гр. София 1309, бул. „Ген. Николай Г.
Столетов” № 21 и следните териториални служби на ГДИН:
Таблица № 1
№

1

2

Териториална служба

ГДИН-ЦУ

Затвор Белене

3

Затвор Бобов дол

4

Затвор Бургас

5

Затвор Варна

6

Затвор Враца

Адрес на доставка

1309 гр. София,
бул. „Столетош” №21
5930 гр. Белене,
ул. „Страцин” №4
2670 гр. Бобов дол,
ул. „Васил Коларов” № 1
8000 гр. Бургас,
ул. „Индустриална” № 88
9000 гр. Варна
бул. „Хр. Смирненски” № 19
3000 гр. Враца,
ул. „Безименна” № 3
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5500 гр. Ловеч,

7

Затвор Ловеч

8

Затвор Пазарзжик

9

Затвор Плевен

10

Затвор Сливен

8800 гр. Сливен,
зона Индустриална

11

Затвор София

1309 гр. София,
бул. „Ген. Н.Г. Столетов” № 21

12

Затвор Стара Загора

6000 гр. Стара Загора,
кв. Индустриален

13

Областна служба „Изпълнение на
наказанията“ - Благоевград

2700 гр. Благоевград, ул. „Райко
Даскалов“ № 4, етаж 4

Областна служба „Изпълнение на
наказанията“ - Велико Търново

5000 гр. Велико Търново,

14

1000 гр. София,

15

Областна служба „Изпълнение на
наказанията“ - София

ул. Могилата 1
4400 гр. Пазарджик,
ул. „Ивайловско шосе”
5800 гр. Плевен,
парк "Кайлъка"

ул. „Христо Ботев” № 2А, ет. 3

бул. „Г. М. Димитров” №42

Източникът на финансиране на поръчката са средствата от фонд Социално-битово
и културно обслужване (СБКО) за 2019 г. на ГДИН и териториалните й служби,
формиран съгласно заповед № ЛС 04-120 /04.03.2019 г. на министъра на правосъдието.
Средствата за СБКО се определят в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни
заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения и на лицата, чиито
правоотношения се уреждат със Закона за Министерството на вътрешните работи, а да
се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати по
реда на чл. 37, ал.2 от ПМС № 344 от 21.12.2018 година.
Изпълнението на поръчката включва: Отпечатване и периодична доставка на
ваучери за храна с номинална стойност от 1,00 лв., 5,00 лв., 10,00 лв. и 20,00 лв.,
предназначени за служителите на ГДИН и териториалните й служби, по предварителни
заявки от Възложителя до Изпълнителя, в които се посочват броя, вида и номиналната
стойност на заявените ваучери.
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Предоставянето на храни и хранителни продукти срещу представените от
ползвателите ваучери става в търговските обекти, посочени от Изпълнителя, с които
той има сключени договори.
Заявката на ваучерите ще се извършва на тримесечие, като броят на служителите
и номиналната стойност на ваучерите за съответния период ще бъде изчислявана в
зависимост от промените в щатния състав на ГДИН и териториалните й служби и
начислените средства за основни работни заплати. Изпълнителят не може да налага
ограничения в броя на заявките на Възложителя за отпечатване и доставяне на ваучери.
2. Прогнозна стойност и количество/обем на поръчката.
Утвърдената щатна численост на ГДИН и териториалните й служби е 3120
служители, имащи право на ваучери за храна, а действително заетата е 3 000 човека.
Утвърдената и заета щатна численост подлежат на промяна, поради което
необходимите ваучери за съответния месец ще се конкретизират от Възложителя чрез
подаване на индивидуална заявка.
Крайната стойност на договора се формира на база единични цени от приетото
ценово предложение.
Прогнозната стойност на обществената поръчка възлиза на до 842 579 лева без
ДДС. Така определената прогнозна стойност включва прогнозната номинална стойност
на ваучерите за срока на изпълнение на поръчката и стойността на разходите за
услугата по изработване, отпечатването, персонализирането в индивидуални пликове,
пакетирането и доставянето на ваучерите за храна франко мястото на изпълнение.
Прогнозната стойност е ориентировъчна и не обвързва по никакъв начин
Възложителя.
3. Изисквания за изпълнение на поръчката
Ваучерите да се използват в обекти за търговия с храни (по смисъла на Наредба
№ 7/ 09.07.2003 г. на МТСП и МФ) на територията на страната.
Ваучерите да се приемат като средство за разплащане в не по-малко от пет
различни търговски вериги всяка с повече от пет търговски обекта за хранителни стоки
за територията на гр. София, или за минимум една търговска верига с повече от два
търговски обекта за хранителни стоки на територията на градовете: посочени в таблица
1, с посочени адреси, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети,
хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона
за храните (обекти по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на MTCП и МФ), с
които участниците имат сключен договор съгласно чл. 15 от Наредба № 7/09.07.2003г.
на МТСП и МФ.
Под „Търговска верига” следва да се разбира функционирането на повече от два
еднотипни или от един и същи формат магазини, с еднакво лого и име, разположени
на различна територия, с общо управление по отношение на продуктова, ценова,
рекламна, промоционална и кадрова политика, с обща система за управление на
стоковите запаси и/или единна информационна система.
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Предлаганите ваучери трябва да бъдат с номинал от 1,00 лв., 5,00 лв., 10,00 лв. и
20,00 лв.
Срокът на валидност на ваучерите следва да бъде до края на календарната година,
за която са издадени. Ваучерите, издадени след м. ноември (считано от 01.11.) на
текущата година, следва да бъдат валидни и за следващата календарна година.
Възложителят подава тримесечна/периодична заявка до изпълнителя с посочена
номинална стойност на ваучерите за конкретния ползвател.
Изпълнителят на обществената поръчка следва да опакова ваучерите в плик,
персонализиран с името ползвателя.
Конкретната тримесечна потребност е в зависимост от броя на заетите лица в
ГДИН за съответния месец.
Предаването на изпълнението на Услугите по всяка отделна заявка се
документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители
на възложителя и изпълнителя в два оригинални екземпляра.
Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата
числеността на заетите лица в ГДИН за съответния месец.
Ваучерите за храна следва да съдържат всички реквизити съгласно чл. 22, ал. 2 от
Наредба № 7/09.07.2003г. на МФ 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 на МТСП и МФ.
Участниците следва да представят образец на ваучер, отговарящ на цитираните
изисквания.
Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване,
необходими за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 63, ал. 1 т. 8 от ЗОП.
Участниците трябва да имат сключени договори с обекти за търговия с
хранителни стоки на територията на градовете посочени в таблица 1 от техническата
спецификация.
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