тел. : (+359 92) 64 85 68
факс: (+359 92) 64 85 73

trolley_vratza@abv.bg

С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ:

„ОБСЛУЖВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЧЛ. 285 И ЧЛ. 294 ОТ КТ НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - ВРАЦА” ЕООД ЧРЕЗ
ОТПЕЧАТВАНЕ И ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА“

град Враца, 2018 година
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Изисквания към ваучерите за храна
1.
-

Номинали:
1.00 (един);
2.00 (два);
5.00 (пет) и
10.00 (десет) лева
Всеки ваучер за храна трябва да съдържа:
номер, които позволяват неговото индивидуализиране

1. Серия и
и
проследяване;
2. Фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния
идентификационен код;
3. Фирма, седалище и адрес на управление на работодателя, единен
идентификационен код;
4. Номинална стойност на ваучера за храна (изразена цифром и словом)
определена в левове;
5. Срок на валидност на ваучера за храна;
6. Изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи
изделия чрез ваучери за храна;
7. Изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на
предоставения ваучер;
8. Най-малко пет способа за защита;
9. Място за поставяне на дата и печат на доставчика;
10. Отбелязване, че се издава по смисъла на Наредба № 11 на МТСП и МЗ от
21.12.2005 г.;
11. Отбелязване, че служат за закупуване на определени видове храни, като
видовете храни се определят от заявката на Възложителя.
Други изисквания за изпълнение:
1. Доставките на ваучери се извършват само въз основа на изрична писмена
заявка на Възложителя, в която са посочени конкретни количества. Предаването на
заявките и получаването на ваучерите ще бъде извършвано от лицето, посочено за
контакт в договора.
2. Изпълнителят не може да налага ограничения в броя на заявките на
възложителя за отпечатване и доставяне на ваучерите.
3. Ваучери следва да могат да се използват като валидно платежно средство в
срок до края на календарната година, през която са издадени, но не по-кратък от 40
календарни дни, считано от датата на доставяне.
4. Възложителя няма задължение за минимално общо количество (в рамките на
действие на договора) на заявени за доставка ваучери.
5. Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучерите, които са
доставени без да е направена заявка.
6. Всяка отделна заявка следва да бъде изпълнена с еднократна доставка от
страна на изпълнителя. Ако изпълнителят изпълни заявената доставка на части,
възложителят няма задължение да заплаща транспортни и други доставни разходи,
надхвърлящи договорената стойност за една доставка.
7. Възложителят няма ангажимент към финансовите взаимоотношения между
изпълнителя и търговските обекти, в които са използвани ваучерите.
8. Ваучерите трябва да могат да се ползват в максимален брой търговски
обекти на територията на община Враца.
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