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ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00600 
Поделение: 
Изходящ номер: 529 от дата 13/04/2016 
Коментар на възложителя: 
Покана за оферта за Изработка и доставка на ваучери за храна на 
персонала по Наредба №11 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Специализирана Болница за Активно Лечение по Белодробни Болести 
Света София ЕАД 
Адрес 
бул. Акад. Иван Гешов №19 
Град Пощенски код Страна 
София 1431 България 
Място/места за контакт Телефон 
организатор обществени поръчки 03592 8054230 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Анна Малечкова 
E-mail Факс 
b e l o d r o b n a sbal@abv.bg 03592 8054344 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
www.sbalbb-sofia.com 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
http://sbalbb-sofia.com/профил-на-купувача 

РАЗДЕЛ II 
Обект на поръчката 
П Строителство О Доставки ^ У с л у г и 

Кратко описание 
Изработка и доставка на ваучери 
нуждите на персонала в болницата 

за храна по Наредба №11 за 

Общ терминологичен речник (CPV) 
Осн. код 

Оси. предмет 22450000 

Доп. код (когато е приложимо) 
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Партида: 00600 П У Б Л И Ч Н А ПОКАНА (версия 4) 

РАЗДЕЛ III 
Количество или обем (Когато е приложимо) 
2200 броя ваучери средно месечно количество с номинал от 2 
лева/ваучер 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 55000.00 Валута: BGN 
Място на извършване 
бул. "Акад. Иван Гешов" №19 код NUTS: 

BG411 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
Ваучерите да са с номинал 2лв./ваучер, да отговарят на 
изискванията за този вид документи, да имат срок на валидност до 
края на календарната година през която са издадени, но не по-
кратък от 30 календарни дни от датата на издаването им. 
Неизползваните в този срок ваучери да могат да се върнат на 
Изпълнителя, с последваща замяна с нови или връщане на 
възложителя цената, покриваща номиналната им стойност. 
Всеки участник следва да представи валидно Разрешение за 
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно 
НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и 
отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на 
ваучери за храна. 
Минимално изискване към участниците - изработваните от него 
ваучери да се реализират в минимум пет от изброените вериги 
магазини: Кауфланд, Билла, Метро, СВА, Т-маркет, Пикадили, Лидл, 
Фантастико, Европа. 
Изискуемите документи и образец на офертата 
подробно са описани в документацията за участие, която всеки 
участник следва да получи от Възложителя. 
Критерий за възлагане 

най-ниска цена Дикономически най-изгодна оферта 

Показатели за оценка на офертите 
цена на възнаграждението за изработка на ваучерите /в % от 
стойността на поръчаните ваучери/. Забележка: Цената за 
доставка до СБАЛББ "Света София" ЕАД, ако я има, да бъде 
включена в цената на възнаграждението за изработка на ваучерите 
Срок за получаване на офертите 
Дата: 22/04/2016 дд/мм/гггг Час: 15:30 

Европейско финансиране Да • Не ЕЗ 

Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
Документация за участие достъпна на профила на купувача на 
Възложителя. Офертите ще се отварят на 27.04.201бг. от 10.00 
часа в аудиторията на СБАЛББ "Света София" ЕАД - бул. "Акад. 
Иван Гешов" №19 - партер. 
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РАЗДЕЛ IV 
Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 22/04/2016 дд/мм/гггг 
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