
“  ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-ПЛЕВЕН” ЕООД

     1.  Предоставяните  ваучери  за  храна са средство за  замяна,  посредством,  което
ползвателите получават храна и хранителни продукти срещу номиналната стойност на
ваучерите в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с
храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др.,
осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните;
    2. Фирмата, кандидат, следва да представи валидно Разрешение за извършване на
дейност като оператор на ваучери, издадено от министъра на финансите,  по реда на
чл.9, ал.4 от Наребда №7/2003г.
    3.  Фирмата,  осъществяваща дейност  като оператор на  ваучери за храна,  да има
действащи договори, сключени с търговски обекти съгласно §1, т.4 от ДР на Наредба
№7/2003г., както и с магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др.,
осъществяващи  дейност  в  съответствие  с  изискванията  на  Закона  за  храните,  на
територията  на  гр.Плевен  и  да  предостави  списъци  на  търговските  обекти,  които
приемат отпечатените от съответния оператор ваучери за храна”
     4.Срок на доставка:до краен получател-„ДКЦ-Плевен”ЕООД, гр.Плевен, ул.”Георги
Кочев”№8а, не по-дълъг от 5/пет/дни от сключване на договор и заявка.
     5.  Условия и начин на  плащане:  по банков  път,  съгласно Наредба №7/2003г.и
издадена фактура и съгласно сключен писмен договор.

    Съдържание  на офертата,  указания за  подготовка на оферта  и необходими
документи за участие:

Съдържание
          а.данни за лицето, което прави предложението;

     б.предложение  за  изпълнение  на  изискванията-образец на ваучер съдържащ
рекзитите по чл.22, ал.2 от Наредба №7/2003г./ДВ. изм.бр.102/2012г.;
    в.ценово предложение-съобразена оферта с предвидената максимална прогнозна
стойност;

         г.декларация за срок на валидност на офертата, декларация за приемане клаузите
на договора и декларация за срок на изпълнение на договора;
        д.списъци на търговските обекти,  които приемат отпечатените от съответния
оператор ваучери за храна” на териториата на гр.Плевен, обл.Плевен.

Указания
   - При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа стриктно към
обявените от възложителя условия. Участник, който е представил оферта, която не
отговаря  на  условията  на  възложителя  или  не  съдържа  всички  изискуеми
документи, не се допуска до участие в обществената поръчка.
  - Офертата се представя в запечатен непрозрачен плик. Върху плика, участника
посочка име, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, предмета
на поръчката;
  - Ценовото предложение, се поставя се поставя в плика с офертата.;
 - Ценовите предложения, следва да се изготвени съобразно обявените условия и да
не надвишват предвидената максимална прогнозна стойност;
 - Предложените цени, трябва да са в български лева, без ДДС;
 - Предложението, както и всички други документи към офертата се подписва от
законния представител на участника или от упълномощено от него лице.



-   Участникът,  който  не  е  представил  някой  от  задължителните   документи,
съобразно условията и изискуемата форма се отстранява от участие.
Необходими документи  :

1. удостоверение  за  актуално  състояние,  издадено  не  по-рано  от  2/два/  месеца  от
датата на подаване на офертата или декларация с посочване на ЕИК, съгласно чл.23
от  Закона  за  търговския  регистър,  а  когато  участникът  е  чуждестранно  лице,
документът се представя в легализиран превод на български език;

2. Валидно Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери, издадено
от министъра на финансите, по реда на чл.9, ал.4 от Наребда №7/2003г.-представя се
във форма-нотариално удостоверен препис на документ;

3. Актуални списъци с търговските обекти, които приемат отпечатените от съответния
оператор ваучери за храна, съгласно чл.13, ал.6 от Наребда №7/2003г;

4.  документ  за  данъчна  регистрация,  регистрация  по  Булстат,  за  регистрация  по
ЗДДС, ако е регистриран-заверено копие с гриф „Вярно с оригинала”;

5.  документ,  удостоверяващ  представителната  власт  на  лицето  от  което  изхожда
офертата, в случай, че това не е законния представител на участника-оригинал или
копие на пълномощно

6. подписан и подпечатен проекто-договор, с попълнена адресна част на Изпълнителя,
без  да се посочват  цени/посочването  на цена в  проекто-договора е  основание  за
отстраняване от участие/;

7. административна справка по образец

         


