
А О  П АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg
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Номер на обявата: 0001

Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД -  ЛОВЕЧ
Поделение (когато е приложимо): [...... ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00732 
Адрес: 5500 гр. Ловеч, ул.”Съйко Съев" №27
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Румяа Петрова Нановска -  Изпълнителен 
директор, Полина Христова -  експерт ОП 
Телефон: 068/667250,068/603370 , факс 068/603371 
E-mail: mbal_lovech@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: http://www.mbal-lovech.com/proceduri_collect.htm
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[Х].Доставки 
[] Услуги
Предмет на поръчката: 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“.
CPV код 30199770 - купони за храна

Кратко описание: Поръчката е за избор на доставчик за отпечатване и доставка на ваучери за
храна на служителите на МБАЛ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД -  ЛОВЕЧ“ -  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ -  за срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на договора. 
Предмет на поръчката е отпечатването и доставката на ваучери по номинална стойност на 
купюрите за срок от 12 месеца, както следва:

- ваучери с номинал 2,00 лв. -  до 17 032 (седемнадесет хиляди и тридесет и два) броя;
Броят на ваучерите е ориентировъчен, зависи от нуждата и необходимостта на възложителя, и не 
обвързва последния да ги закупи в пълен обем.
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
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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 /два/ лева.
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 за изпълнение на поръчката:
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.

Място на извършване: Касата на МБАЛ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД -  
ЛОВЕЧ“ - 5500 гр. Ловеч, ул.”Съйко Съев” №27, етаж № 2, Административна част.

Обща прогнозна стойност на поръчката (е ле., без ДДС): [ 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. ]

Обособени позиции (когато е приложимо)'. [] Да [х] Не

Номер на обособената позиция: [ ]

Наименование: [ ...... ]

Прогнозна стойност (влв., без ДДС)'. [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.:
Изисквания за личнот о състояние: 1 .Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде 
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения и всички 
други образувания, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки 
(ЗОП), Правилника за прилагането на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и 
предварително обявените от възложителя условия.
2.Възложителят прилага основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди 
или по време на обществената поръчка, както и съобразно чл. 57 от ЗОП.
3.Основанията за отстраняване, свързани е личното състояние, се прилагат по отношение на 
всеки икономически оператор - участник, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител. 
Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 7 се отнасят за всички лица, които 
представляват съответния икономически оператор.
4.0снованията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП се отнасят за съответния стопански 
субект.
5.Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции е 
преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла 
на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения е дружествата,
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регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Основанието за отстраняване се 
прилага съобразно чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
6. При подаване на оферта обстоятелствата, представляващи основания за отстраняване, свързани 
с личното състояние на икономическите оператори се декларират като към офертата участниците 
прилагат декларации по образец за липса на обстоятелствата по чл. 192, ал.З от ЗОП.
7. При подписване на декларациите следва да бъдат спазени изискванията на чл. 192, ал.З от ЗОП 
За доказване липсата на основания за отстраняване се представят документите по чл. 58 от ЗОП. 
Документи за доказване се предоставят от избрания изпълнител преди сключване на договор за 
възлагане на поръчката или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП т.е. при изискване от страна на 
възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката. 
Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез 
публичен.
8. Други основания за отстраняване от участие :
8.1.От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно 
или повече от обстоятелствата по чл. 107 и чл. 192, ал. 1 от ЗОП.
8.2. Съгласно чл.35а, ал. 3 от ППЗОП, участник, който при поискване от страна на възложителя, 
не потвърди и/или не удължи срокът на валидност на офертата си се отстранява от участие.
8.3. Не се предвижда се гаранция за изпълнение на договора.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1.Годност/правоспособност/ за упражняване на професионална дейност
1.1 .Възложителят поставя изискване, участниците да са вписани в „Списък на лицата, получили 
разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна"към 
Министерството на финансите.
Участниците да са действащ оператор на ваучери за храна към датата на получаване на 
офертите. Всеки участник в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка следва 
да притежава валидно Разрешение, издадено от Министъра на финансите за осъществяване на 
дейност като оператор на ваучери за храна съгласно чл. 5 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 Министерство на 
труда и социалната политика и Министерство на финансите.
Доказване : При участие в обществената поръчка съответствието с поставения критерий се 
декларира чрез Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП по образец на възложителя - в част А: 
ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ). 
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, да се посочи : № на 
документа, дата на издаване, валидност, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа. 
Забележка: В случай, че участникът участва в процедурата като обединение/ консорциум, което 
не е юридическо лице, минималното изискване за притежание на валидно Разрешение, се отнася 
за този член на обединението/ консорциума, който ще извършва дейностите като оператор на 
ваучери за храна.

Икономическо и финансово състояние: Възложителят няма изисквания за икономическо и 
финансово състояние на участниците.

Технически и професионални способности:
3.Критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности на 
участниците
3.1.Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или 
сходен с предмета на обществената поръчка.
Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и 
обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Всяка дейност да е изпълнена 
през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с 
предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка" следва да се разбира 
отпечатване на ваучери за храна.
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Доказване : При участие в обществената поръчка съответствието с поставения критерий се 
декларира чрез Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП по образец на възложителя, информация за 
обстоятелствата по т.3.1 за доставки, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, 
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на 
стойностите, датите и получателите -  в част В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ - ,,1б) При обществена поръчка за доставка или услуга“. Ако съответните 
доказателства са на разположение в електронен формат, да се посочи : № на документа, дата на 
издаване, валидност, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа.

3.2.Участниците трябва да имат сключени договори с обекти за търговия с хранителни стоки на 
територията на гр.Ловеч.
Участникът трябва да има договори за обслужване на ползватели на ваучери за храна с минимум 

3 (три) търговски обекта, от който поне 2 (два) от тях е част от търговска верига.
Доказване : При участие в обществената поръчка съответствието с поставения критерий се 

декларира чрез Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП по образец на възложителя, информация за 
обстоятелствата по т.3.2, с посочване на договорите, датите на действие и обекти за търговия с 
хранителни стоки, в част В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ - точка 2.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[х] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [.......] Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [17/09/2019] Час: (чч:мм) [16:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [19/12/2019] Час: (чч:мм) [24:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [18/09/2019]

Място на отваряне на офертите: 5500 Ловеч, библиотеката на МБАЛ“проф.д-р.Параскев 
Стоянов“АД , етаж № 2, административна част.
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Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.......]

Друга информация (когато е приложимо): [ ...... ]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [02/09/20191
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