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Раздел IV.  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Предметът на възлаганата обществена поръчка включва изработването, отпечатването, 

комплектоването и доставката на ваучери за храна, използвани като средство за замяна от 

работещите в структурните звена на Шуменски университет в градовете Шумен, Варна и 

Добрич за срок от 36 месеца, в търговски обекти, осъществяващи дейност в съответствие с 

изискванията на Закона за храните, с които операторът (Изпълнителят) има сключени 

договори за обслужване. 

Предметът на обществената поръчка налага разделянето й на обособени позиции по 

градове  и изпълнение чрез периодични доставки на ваучери по заявка, в съответствие с 

потребността на Възложителя, както следва: 

За Обособена позиция № І - гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 
 

1. Място на изпълнение:  гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 

2. Изисквания за изпълнение на поръчката: 

2.1. Възложителят предвижда да поръчва ваучери за храна: 

- на книжки - всяка в размер на 60.00 лева (шестдесет лева) – 8700 бр., съдържаща: 

 Ваучери с номинал от 5.00 лева – 2 бр. 

 Ваучери с номинал от 10.00 лева – 3 бр. 

 Ваучери с номинал от 20.00 лева – 1 бр. 

- и единични купюри 5050 бр., както следва: 

 Ваучери с номинал от  5.00 лева – 1600 бр. 

 Ваучери с номинал от 10.00 лева – 2600 бр. 

 Ваучери с номинал от 20.00 лева –  850 бр 

Прогнозната номинална стойност на ваучерите за Обособена позиция № І е в размер 

на 573000 лв., а максималната стойност, която Възложителят ще заплати за 

изработката и доставката им е в размер на 800 лв.  

2.2. Максималното прогнозно количество за срока на Договора е до 57250 бр. купюри.  

2.3. Всяка отделна заявка на Възложителя следва да бъде изпълнена с еднократна доставка 

от страна на Оператора. Заявените ваучери са със срок на валидност 12 (дванайсет) месеца 

от отпечатването им. Разходите за транспорт са за сметка на Оператора.  

2.4. Операторът следва да предоставя на Възложителя актуализиран списък с търговските 

обекти, които приемат отпечатаните от него ваучери за храна до 3 (три) дни след настъпване 

на изменението в списъка. Операторът няма право да намалява търговските обекти за срока 

за изпълнение на договора. 

2.5. Възложителят няма ангажименти към финансовите взаимоотношения между Оператора 

и обектите за продажба на хранителни продукти и готови храни, в които са използвани 

ваучерите. 

2.6. Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в рамките на действие 

на договора) на заявени за доставка ваучери. 

2.7. Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучери, които са доставени, без 

да е направена заявка за тях. 

2.8. Възложителят се задължава да заплаща номиналната стойност и възнаграждението по 

отпечатване и предоставяне на заявените ваучери с банков превод преди доставката им. 



2.9. Възложителят трябва да предостави на Оператора на услугата всички необходими данни 

за отпечаването и доставката на ваучерите. 

2.10. Осребряването на ваучерите от Оператора на услугата на търговските обекти не 

поражда никакви договорни или други задължения за Възложителя към доставчиците. 

2.11. Операторът е длъжен да уведомява Възложителя за промени в законовите и другите 

нормативни разпоредби, касаещи ваучерите. 

2.12. Операторът е длъжен да отпечата върху ваучерите номиналната стойност и всички 

други изискуеми от нормативните актове реквизити. 

2.13. Операторът е длъжен да уведоми незабавно в писмен вид (може по факс, електронна 

поща) Възложителя и компетентните органи в случай на кражба, повреждане или 

унищожаване на ваучерите преди тяхната доставка до Възложителя. 

2.14. Операторът не може да налага ограничения на броя на заявките на Възложителя за 

отпечатване и доставяне на ваучери. 

2.15. Операторът на услугата да осигури възможност за използването на предоставените 

ваучери в максимален брой обекти за продажба на хранителни продукти и готови храни, 

разположени в гр. Шумен.  

3. Участникът в процедурата представя списък-декларация на търговските обекти в 

гр.  Шумен, в които могат да се използват ваучерите (посочва се точно наименование, вид и 

адрес на търговския обект; ЕИК на търговеца, стопанисващ този обект. Списък-

декларацията се подписва от лицето, което представлява участника съгласно търговската му 

регистрация). Търговските обекти отговарят на изискванията от чл. 15 на Наредба № 7 от 

09.07.2003 г. (ДВ бр. 66/2003 г. изм. и доп.). 
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