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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00479
Поделение: ________
Изходящ номер: 18 от дата 14/04/2015
Коментар на възложителя:
Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга 
"Отпечатване и предоставяне на ваучери за управление на социални 
разходи (ваучери за храна) в натура на работниците и служителите 
на Община Балчик за 2015 г. 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Балчик
Адрес
пл. 21-ви септември - 6
Град Пощенски код Страна
Балчик 9600 Република 

България
Място/места за контакт Телефон

0579 71036
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Милен Йорданов - ст. юрисконсулт
E-mail Факс
mayor@balchik.bg 0579 74117
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.balchik.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://46.252.49.4:8081

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга 
"Отпечатване и предоставяне на ваучери за управление на социални 
разходи (ваучери за храна) в натура на работниците и служителите 
на Община Балчик за 2015 г. 

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 22458000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Отпечатването и предоставянето на ваучерите ще се извършва за 
тримесечие по заявка на Възложителя съгласно техническо задание 
- ваучери, определени по брой и номинал, като за всяка заявка по 
тримесечие ще бъде конкретизиран броя на ваучерите от всеки 
номинал.
Прогнозна стойност
(в цифри): 60000   Валута: BGN
Място на извършване
гр. Балчик код NUTS:  

BG33
Изисквания за изпълнение на поръчката
    Право на участие имат всички лица, притежаващи актуално 
разрешение за осъществяване на дейност като оператор издадено от 
министъра на финансите по реда на чл.9, ал. 4 от Наредба 
№7/09.07.2003 г. на министъра на труда и социалната политика и 
министъра на финансите.
    Необходимо условие за участие е внасянето на предложението 
по реда, правилата и изискванията на ЗОП.
           Участниците в настоящата процедура се ползват с равни 
права.
   Не могат да участват в процедура  по възлагане на обществена 
поръчка, съгласно чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените 
поръчки физически и юридически лица, които:
- са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против 
финансовата, данъчната и осигурителната система, за престъпления 
по служба и или за подкуп, както и за престъпления против 
собствеността или против стопанствата, освен ако не са 
реабилитирани;
- са обявени в несъстоятелност;
- са в производство по ликвидация;
- са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
- имат парични задължения към държавата или общината по смисъла 
на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, установени с 
влязъл в сила акт на компетентен орган.
-са свързани лица по смисъла на §1 от Закона за държавния 
служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация.
     При подаване на офертата кандидатите удостоверяват 
отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал . 1 , 2 и 5 от ЗОП 
с декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а при подписване на 
договора за възлагане кандидатът, определен за изпълнител е 
длъжен да представи документи от съответните компетентни органи.
Изискванията към предмета на поръчката, техническата 
спецификация и проекта на договора за обществената поръчка са 
посочени в Профила на купувача на Община Балчик.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
       Офертите се оценяват въз основа на критерий “икономически 
най-изгодна оферта” при посочените показатели:
Показател: К1 - цена за отпечатване и доставка на един брой 
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ваучер -  тежест 30% от общата комплексна оценка;
Показател: К2 - брой на търговските обекти, в които могат да се 
използват ваучерите за храна в област Добрич и област Варна 
(включително на територията на община Балчик) – тежест 70% от 
общата комплексна оценка;

Срок за получаване на офертите
Дата: 23/04/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Офертите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на 
Кмета на Община Балчик от 10:00 часа на 27.04.2015 г.. в 
заседателната зала в сградата на Община Балчик - гр. Балчик, пл. 
“21 септември” №6.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 23/04/2015 дд/мм/гггг
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