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I. ОБЕКТ; ПРЕДМЕТ; ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 
 

В тази част от документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, 

търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на 

определени лица или продукти - да се чете и разбира „или еквивалент“ 

 

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/ е хазартен оператор 

по чл. 14 от Закона за хазарта /ЗХ/ и реализира дейността си с цел набиране на парични 

средства за подпомагане държавната политика в областта на физическото възпитание и 

спорта. Съгласно ЗХ и Устройствения правилник на ДП „Български спортен 

тотализатор“, същото има лицензи за организиране на следни хазартни игри: 

- Моментни лотарийни игри; 

- Числови лотарийни игри; 

- Игри със залагания върху резултатите от спортни състезания. 

ДП БСТ е държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, с 

принципал Министъра на младежта и спорта и разходва средствата от реализираните от 

него постъпления от хазартните игри, които са определени за негова издръжка, при 

спазване правилата на Закона за обществените поръчки. 

ДП БСТ цели да разнообрази организираните от него игри чрез осигуряване на 

разнообразен предметен награден фонд. Общата цел на настоящата обществена поръчка 

е да се осигурят различни видове предметни артикули/услуги, които да се предоставят в 

реализираните от предприятието игри/промоции/кампании. 

С оглед горното, на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

ДП БСТ, провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

наименование: „Осигуряване на предметни печалби за нуждите на ДП „Български 

спортен тотализатор“, по обособени позиции – посочени по-долу. 
 

Обществената поръчка включва общо 5 обособени позиции, с обща прогнозна стойност 

546 166.66 (петстотин четиридесет и шест хиляди сто шестдесет и шест лева и 

шестдесет и шест стотинки) лева без ДДС. Съгласно чл. 21, ал. 6 ЗОП, обособена 

позиция № 3 с наименование и предмет: „Доставка на печатни материали по 

индивидуален дизайн 2020 г.“,  обособена позиция № 4 с наименование и предмет: 

„Осигуряване на хотелско настаняване“ и обособена позиция № 5 с наименование и 

предмет: „Доставка на спортни велосипеди“, ще бъдат възложени отделно от 

обособени позиции № 1 и № 2, по реда приложим за индивидуалните им стойности 

съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 ЗОП, а именно: обособена позиция № 3 – 29 500 лева без ДДС 

за срок до 31.12.2019 г., обособена позиция № 4 – 58 333.33 лева без ДДС за срок до 12 

месеца, обособена позиция № 5 – 8 333.33 лева без ДДС за срок до 12 месеца. Тези 

обособени позиции не са част от настоящата документация, за тях не се изискват, не 

се приемат и не се разглеждат оферти. 

 
 

1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

Обект: доставка на предметни артикули – различни сувенирни материали и черна 

техника, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОП.  
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Предмет и количество:  

Предметът на поръчката обхваща извършване на доставки по заявка на БСТ за: 

1. сувенирни артикули – 40 вида 

2. черна техника – 8 вида, разпределени по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на сувенирни артикули“ – с прогнозно количество от 

386 500 бр. /количеството е определено на база ориентировъчни/предварителни 

изчисления за необходимостите и е възможна неговата промяна по време на изпълнение 

на договора, сключен въз основа на настоящата поръчка/; 

Обособена позиция № 2: „Доставка на черна техника“ – с прогнозно количество от 102 

бр. /количеството е определено на база ориентировъчни/предварителни изчисления за 

необходимостите и е възможна неговата промяна по време на изпълнение на договора, 

сключен въз основа на настоящата поръчка/ 

 

Обособени позиции: Настоящата поръчка включва 5 обособени позиции, наименовани 

както следва: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на сувенирни артикули“; 

Обособена позиция № 2: „Доставка на черна техника“ 

Обособена позиция № 3: „Доставка на печатни материали по индивидуален дизайн 2020 

г.“ 

Обособена позиция № 4: „Осигуряване на хотелско настаняване“ 

Обособена позиция № 5: „Доставка на спортни велосипеди“ 

Съгласно посоченото по-горе, обособени позиции № 3, № 4 и № 5 ще бъдат възложени 

по индивидуалните им стойности съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 ЗОП 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

2.1. Технически спецификации за изпълнение на поръчката по обособена позиция 

№ 1: 

Всички сувенирни артикули при доставката им следва да са брандирани с лого на ДП 

„Български спортен тотализатор“ /негова регистрирана търговска марка/ и където е 

указано – в корпоративните цветове на ДП „Български спортен тотализатор“, черно 

и/или бяло.  

Търговска марка: 
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Корпоративни цветове: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 0       Pantone 152 C 

M 51 

Y 87 

K 0 
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C 100      Pantone 2756 C 

M 80 

Y 0 

K 10 
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За изпълнение на предмета на поръчката следва да се осъществяват при заявка доставки 

на следните  сувенирни артикули:  

 

1. Химикал (масов клас) 

Материал:   метал 

Цвят:    синя, оранжева или бяла / (горна част, клипс) 

Брандиране:   печат на лого в 2 цвята 

Печат:    тампонен 

Печатаемо поле:  40х7 мм 

Особености: дългопишещ пълнител , накрайник за писане върху 

екран 

Количество:   6 000 бр. 

 

2. Луксозна химикалка Cerruti, Ungaro, Parker, Senator или еквивалентно 

Материал:   метал 

Брандиране:              лазерно гравиране лого 

Печатаемо поле:  40х7 мм 

Количество:   200 бр. 

 

3. Луксозен бележник за делова среща 

Материал:   изкуствена кожа, хартия, картон 

Цвят:                                      син 

Размер:                                  215x145x15 мм /допустимо отклонение +/- 2мм/ 

Брандиране:              релефно лого 

Печатаемо поле:  75х10 мм 

Особености: твърда корица, еластична лента, 80 страници 

(80g/m2), без дати 

            Количество:                           200 бр. 

 

4. Комплект моливи в картонена кутия 

Особености:                          минимален брой моливи – 4 бр., 

основни цветове – син, жълт, червен, зелен 

Материал:              дърво/картон 

Цвят опаковка:  натурален картон 

Брандиране:   печат лого, 4+4 CMYK  

Печат:    тампонен 

Печатаемо поле:  35х5 мм 

Количество:   2 000 бр. 

 

5. Ключодържател (с карабинер) 

Материал:             метал и текстил 

Цвят:              син или оранжев 

Брандиране:             печат лого 1 цвят, едностранно, по CMYK 

Печат:    ситопечат 

Печатаемо поле:                  10х10 мм 

Количество:             2 000 бр. 
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6. Запалка (масов клас) 

Особенности:  наличие на опция за регулиране на пламъка и  

                                                възможност за пълнене, ветроустойчива,  

Материал:   пластмаса 

Цвят:    син, оранжев или бял 

Брандиране:   печат на лого в 2 цвята, едностранно, по CMYK 

Печат:    ситопечат 

Печатаемо поле:  50х7 мм 

Количество:   5 000 бр. 

 

7. Фризби сгъваемо текстил 

Материал:             метал и текстил 

Цвят:              син или оранжев 

Брандиране:             печат лого 1 цвят, едностранно, по CMYK 

Печат:    ситопечат 

Печатаемо поле:                  ø120 мм    

Количество:             2 000 бр. 

 

8. Ветрило 

Материал:             пластмаса 

Цвят:              бял със синя или оранжева дръжка 

Брандиране:             печат лого 2 цвята, едностранно, по CMYK 

Печат:    ситопечат 

Печатаемо поле:                   180х150 мм 

Количество:              300 бр. 

 

9. Бонбони 

Особености:             мини дропс, различни вкусове в индивидуална 

опаковка 

Брандиране:             индивидуален дизайн, пълноцветен печат 

Печат:    флексопечат, двустранен 

Размер ед. опаковка: 50х70 мм 

Количество:             100 кг. 

 

10. Ръчна чанта с дълги дръжки 

Материал:             памук 

Цвят:              бял  

Брандиране:             печат лого 2 цвята, едностранно, по CMYK 

Печат:    ситопечат 

Печатаемо поле:                  240х200 мм   

Количество:             1 000 бр. 

 

 

11. Надуваеми палки за аплодисменти 

Материал:             ПВЦ 

Цвят:              син или оранжев  

Брандиране:             печат на лого 1 цвят, едностранно 
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Печат:    ситопечат 

Печатаемо поле:                  250х33 мм   

Количество:             2 000 бр. 

 

12. Плакат с изображение, сочещо датите през 2020 г., на които ще се 

провеждат тиражите на игрите на Тото 2 

Формат:             670x440 мм. 

Хартия:             хром 150 гр. /допустимо отклонение +/- 2гр./ 

Печат:                         индивидуален дизайн, 4+0 CMYK 

Печатаемо поле:                   зависи от дизайна на изображението 

Довършителни:                    рязане/пакетиране 

Количество:             100 000 бр. 

 

13. Магнит 

Материал:             магнитно фолио и ламинат 

Размер:             ø 85 мм   /допустимо отклонение +/- 3мм/ 

Брандиране:             индивидуална визия, едностранно, 4+0 CMYK 

Печат:    офсетов, на хартиената вложка 

Печатаемо поле:                  ø 85 мм    

Количество:             30 000 бр. 

 

14. Подложки за чаши 

Материал:             бирен картон 

Размер:             ø 90 мм   /допустимо отклонение +/- 3мм/ 

Брандиране:             индивидуална визия, 4+0 CMYK 

Печат:    офсетов 

Печатаемо поле:                  ø  90 мм    

Количество:            30 000 бр. 

 

15. Ароматизатори за кола 

Материал:             импрегниран картон 

Размер:             ø 75 мм   /допустимо отклонение +/- 2мм/ 

Брандиране:             индивидуална визия, едностранно, 4+0 CMYK 

Печат:    офсетов 

Печатаемо поле:                    ø 75 мм 

Опаковка:                             индивидуална за всеки ароматизатор    

Количество:             10 000бр. 

 

16. Слънчеви очила 

Особености:                          минимум защита UV 400, филтърна категория 3 

Материал:             пластмаса 

Цвят на рамката:            оранжев и/или син 

Цвят на стъклото:            черен 

Брандиране: лого 1 цвят, едностранно на всяка дръжка на рамката, 

по CMYK 

Печат:    тампонен 

Печатаемо поле:                  30х8 мм   
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Количество:             400 бр. 

 

17. Тениска, тип поло 

Дизайн:                                  спортна 

Материал:   памук 

Брандиране:  индивидуален дизайн, лого в 2 цвята, Pantone; лице 

95/13 мм. и гръб  200/170 мм. 

Печат: ситопечат 

Размер: S, M, L, XL, XXL – по 500 бр. от всеки размер 

Количество:   2500 бр. 

 

18. Възглавничка за пътуване - надуваема 

Материал:             кадифе 

Цвят:                                     син и/или оранжев 

Размер:             380х260 мм     /допустимо отклонение +/- 5мм/ 

Брандиране:             лого в 1 цвят, едностранно, по CMYK 

Печат:    ситопечат или тампонен 

Печатаемо поле:                   80х40 мм     

Количество:             1000 бр. 

 

19. Отварачка магнит 

Материал:             пластмаса и метал 

Цвят:                                      син и/или оранжев 

Размер:              ø 67 мм   /допустимо отклонение +/- 2мм/ 

Брандиране:              лого в 1 цвят, по CMYK 

Печат:    ситопечат 

Печатаемо поле:                    50х20 мм     

Количество:              1000 бр. 

 

20. Чаша бамбук с капаче 

Материал:             пластмаса и бамбукови влакна 

Цвят:                                      натурален бамбук 

Размер:             ø 93x134 мм   /допустимо отклонение +/- 2мм/ 

Брандиране:   лого в  1 цвят, едностранно, по CMYK 

Печат:    тампонен 

Капацитет:                             450 ml /допустимо отклонение +/- 5ml/ 

Печатаемо поле:                    20х40 мм     

Количество:              300 бр. 

 

21. Калъф за квитанции/фишове тип папка 

Материал:             ПВЦ и картон 

Особености:                          минимален грамаж на картона на вложката 200 г/м², 

                                               отделения за захващане на квитанции/фиш – 2 бр. 

Размер:             168x110x5 мм    

Брандиране вложка:            индивидуален дизайн, 4+0 CMYK 

Довършителни:                     щанцоване, лепене, пакетиране     

Количество:              3 000 бр. 
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22. Подаръчни пликове 

Материал:              хартия, бял офсет 

Размер: 176x250 мм, при сгънат лист /допустимо отклонение 

+ 5мм/ 

Печат:                                     индивидуален дизайн, 4+0 CMYK при разгънат лист 

Довършителни:                     щанцоване, лепене, двойнолепяща лента по късата          

                                                страна пакетиране                                     

Количество:              10 000 бр. 

 

 

23. Луксозен подаръчен комплект – Коледа 

Особености:                          Комплектът включва аромадифузер и 3 бр. етерични  

масла с коледни аромати. Всички продукти включени 

в комплекта следва да са в луксозна подаръчна кутия 

от картон, изработена от изпълнителя. 

Аромадифузер 

Материал:                             пластмаса, стъкло  

Брандиране:                          печат лого, едностранно, 2 цвята, по Pantone 

Печатаемо поле:                   8x45мм 

Цвят:                                      натурален дърво или бял 

Размер:             170x140мм /допустимо отклонение +/-5мм/ 

Капацитет:                            300мл /допустимо отклонение +25мл/ 

Работна площ:                      25-30 кв. м. 

Функции:                              таймер с вградена защита, LED светлини 

Опаковка:                             луксозна подаръчна кутия 

            Особености на опаковка:    картон - 300 гр., размерът да е  

                                                           съобразен с размера на съдържанието на комплекта,  

                                                           цвят на опаковката – син, лого – 1 цвят, бяло 

             

            Комплект етерични масла 

Аромати:                        портокал, канела, анасон 

Опаковка:                              стъклен флакон, мин. 10 мл. 

Количество:             3 бр. в комплект 

            Количество комплекти:  150 бр. 

            

24. Торбичка за спортни стоки /сакче за гръб/ 

Материал:   нетъкан текстил; 

Брандиране:   печат лого – 1 цвят 

Печатаемо поле:  90x50 мм 

Печат:    ситопечат 

Цвят:    оранжев и син 

Размери:   мин. 370х410 мм 

Количество:   4000  бр. син цвят + 4000 бр. оранжев цвят 

Общо количество:  8000 бр. 

 

25. Химикал с футболна топка (масов клас) 
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Особености:   дългопишещ пълнител, (горна част, клипс) 

Материал:   пластмаса 

Цвят:    синя, оранжева или бяла /със сини или оранжеви 

    елементи/  

Брандиране:   печат на лого, едностранно, по CMYK  

Печат:    тампонен 

Печатаемо поле:  35х8 мм 

Количество:   10 000 бр. 

 

26. Антистрес топка във формата на футболна топка 

Материал:   Полиуретановa (PU) пяна 

Размер:   60мм /допустимо отклонение +/- 3мм/ 

Брандиранe:   лого, по Pantone, едностранно 

Печат:    ситопечат 

Печатаемо поле:  9х35 мм 

Цвят:     син, оранжев, черен 

Количество:   4500 бр. 

 

27. Дъждобран - пончо в пластмасова топка с карабинер 

Размер:   ø 63 мм /допустимо отклонение +/- 3мм/ 

Цвят:    Бял, Син, Бял и черен (футболна топка) 

Материал :   Пластмаса 

Брандиране;    лого в 3 цвята, едностранно, само на топката 

Печат:    тампонен 

Количество по цвят: 2 500 бр. бял цвят с лого от 2 цвята, 1500 бр. син цвят 

с лого от 1 цвят, 2 000бр. бял и черен(футболна топка) 

с лого от 2 цвята 

Общо количество:  6 000 бр. 

 

28. Реферска свирка с топче и въже за окачване на врата 

Материал:   пластмаса (PVC)   

Размер:   2x2x4.5 см. /допустимо отклонение +/- 3мм/ 

Цвят:    Бял, оранжев, син, черен 

Брандиране:   едностранно на лого в 2 цвят и 1 цвят 

Печат:    тампонен 

Количество по цветове: 3750 бр. бял с печат от два цвята, 3750 бр. оранжев с 

печат от 1 син цвят, 3750 бр. син с печат от 1 оранжев 

цвят, 2750 бр. черен с печат от 2 цвята 

Общо количество:  14 000 бр. 

 

29. Топка - отварачка 

Материал:   метал 

Размер:   38мм. /допустимо отклонение +/- 2мм/ 

Брандиране:   лого в 1 цвят 

Печат:    тампонен  

Печатаемо поле:  20x20 мм. 

Количество:   3 200 бр. 
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30. Раница 

Материал:    полипропилен 

Описание: Раница с основно вътрешно отделение, вертикален и 

хоризонтален външен джоб с цип, подплатени 

раменни презрамки и облегалка 

Цвят:    Син, бял, оранжев, черен 

Размер:   минимум 36x14x35 

Брандиране: печат на лого в 2 цвята и 1 цвят, по Pantone, на външно 

отделение 

Печат: ситопечат 

Печатаемо поле: 40x100 мм 

Количество по цветове: 250 бр. бял с печат от два цвята, 250 бр. оранжев с 

печат от 1 цвят, 250 бр. син с печат от 1 цвят, 250 бр. 

черен с печат от 2 цвята 

Общо количество:  1 000 бр. 

 

31. Сгъваеми бутилки за вода с карабинер 

Материал:   PE-бутилка, метал-карабинер 

Капацитет:   480 мл. /допустимо отклонение +/- 5мм/ 

Размер:   110x218x64 мм /допустимо отклонение +/- 2мм/ 

Брандиране:    лого в 2 цвята и 1 цвят, по CMYK, едностранно 

Печат:    ситопечат 

Печатаемо поле:  650x150 мм 

Цвят:    бял, зелен, син 

Количество по цветове: 1 700 бр. бял с печат от два цвята, 1 200 бр. син с печат 

от 1 цвят, 1 200 бр. зелен с печат от 2 цвята; 

 

Общо количество:   4 100 бр. 

 

32. Футболна топка 

Материал:   изкуствена кожа 

Брандиране:                          лого в 2 цвята на една позиция 

Печат:    ситопечат 

Размер:                                    6 

Цвят:                                       бял  

Количество:   1000 бр. 

 

33. Кепе  

Дизайн:                                  петпанелно 

Материал:    памук  

Брандиране:    лого в 2 цвята, по CMYK 

Печат:    трансферен 

Печатаемо поле:  650x420 мм 

Цвят:     бял 

Козирка:   твърда козирка, дъговидна 

            Закопчаване:   регулируемо с велкро 
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Количество:   2 500 бр.  

 

34. Козирка с футболни мотиви  

Материал:    памук  

Брандиране:    2 цвята, по CMYK 

Печат:    трансферен 

Печатаемо поле:  650x150 мм 

Цвят:     бял 

Козирка:   твърда козирка, дъговидна 

            Закопчаване:   регулируемо с велкро 

Количество:   1 800 бр.  

 

35. Чаша за бира с футболни мотиви 

Материал:    стъкло 

Размер:   ø 90x230 мм  /допустимо отклонение +/- 3мм/ 

Вместимост:                          630 мл.  

Брандиране:                          лого, индивидуален дизайн на футболните мотиви,  

да се проектира по цялата окръжност  

на чашата, пълноцветен  

Печат:    ротационен ситопечат 

Цвят:               прозрачна 

Количество:    1 250 бр. 

 

36. Подложки за чаши за бира 

Материал:             бирен картон 

Размер:             ø 100 мм   /допустимо отклонение +/- 5мм/ 

Брандиране:             индивидуална визия, 4+0 CMYK, едностранно 

Печатаемо поле:                  ø  100 мм   /при допустимо отклонение в размера 

на артикула, печатаемото поле да е в съответствие с 

отклонението/ 

 Количество:            10 000 бр. 

 

37. Справочник – по зададен от възложителя текст /при възлагане/ 

Материал:   гланцирана хартия, 130 гр. 

Размер:   формат А4, сгънат до размер А5, с 1 биг 

Печат:    пълноцветен двустранен печат 

Количество:   5 000 бр. 

 

38. Карти за игра 

Материал:    пластифициран картон, 320гр.,  надпечатален лак 

Брандиране:   CMYK /4 + 4/ лого на всяка карта и индивидуален            

                                                дизайн на всяка една карта 

Размер:   57x88мм. /допустимо отклонение +/- 1мм/ 

Дизайн лице: 52 бр. различен дизайн на лицето на всяка една карта 

с визия на олимпийски спорт/дисциплина + 2 бр. 

имиджови джокера със слоугана на СПОРТ ТОТО: 
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„СПОРТ ТОТО – заедно за българския спорт!“. 

Дизайнът се изготвя от изпълнителя. 

Гръб на картите:  брандиране с цветна реклама CMYK /4 + 4/,  

                                                фирмено лого  

Опаковка:           Всяка опаковка трябва да съдържа по три различни 

карти. Трябва да е непрозрачна, полиетиленова, 

запечатани с  термоспояваща лепачка.  

Количество: 2 700 000 бр. карти за игра, формиращи 50 000 бр. 

тестета, всяко от които да съдържа по 54 броя карти за 

игра (52 стандартни карти, с лице по дизайн на 

изпълнителя + 2 карти джокер, по дизайн на 

изпълнителя). Всички карти следва да са 

разпределени в общо 900 000 бр. опаковки (всяка 

съдържаща по 3бр. различни карти) 

 

39. Пластмасови колекционерски кутии за карти 

Материал:   пластмаса 

Цвят    бял 

Размер:   съобразен с размера на тесте карти за игра 

Брандиране:   индивидуален дизайн, CMYK /4 + 4/, фирмено лого 

            Опаковка на кутия:             прозрачна, полиетиленова, запечатани с    

                                              термоспояваща    лепачка.  

            Количество:                         5000 бр. 

 

40. Чаени свещи 

Материал на свещите: восък и метал 

Особености на свещите: ароматизирани, 1 бр. флорален аромат 

Размер на свещите:  ø 38x16 мм /допустимо отклонение +/- 1мм/ 

Опаковка: индивидуална опаковка за всяка свещ,  полиетиленова 

или друг материал, запечатана с термоспояваща 

лепачка. 

 Опаковката се произвежда от изпълнителя.  

Размер на опаковката: 100x 80 мм /допустимо отклонение +/- 3мм/ 

Брандиране:  опаковката или артикула се брандира с лого 2 цвята, 

по CMYK – начина на брандинг се определя от 

изпълнителя;  

Печат: флексопечат или др. подходящ 

            Количество:   50 000 бр. 

 

Всички сувенирни артикули трябва да съответстват на действащите европейски 

стандарти и сертификати за качество и произход. 

 

Участниците трябва да представят към Предложението си за изпълнение на 

поръчката и снимки /визуализации с бранд - логото и отличителни знаци на ДП 

„Български спортен тотализатор”/ и мостри /не е задължително брандиране на 

мостри/, за всеки от посочените сувенирни артикули. 
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Мострите и снимките на артикулите ще бъдат използвани за оценка на техническите 

предложения за съответствие с горепосочените технически спецификации за съответен 

сувенирен артикул. При изследването не се предвижда да бъдат нарушени тяхната 

цялост и търговски вид, доколкото същите трябва да са представени по начин, 

позволяващ пълното им изследване на посочените в спецификациите елементи. 

Представените мостри и снимки следва да са обозначени по начин, от който да е видно:1/ 

кой ги представя /в случай че се представят отделно от опаковката на офертата/; 2/ на кое 

предложение отговарят /номер и наименование на съответния сувенирен артикул/.  

Доставката на сувенирни артикули следва да бъде извършена на риск на участника, 

определен за изпълнител, като собствеността и риска от погиване и повреда на 

подлежащите на доставяне рекламни материали се носи от него до момента на 

подписване на предавателен-приемателен протокол.  

Разходите по изработка и/или доставка на мострите са за сметка на участниците и не 

подлежат на възстановяване от ДП „Българският спортен тотализатор”. Възложителят 

връща всички мостри, чиято цялост и търговски вид не са нарушени, в срок до 10 дни от 

сключването на договор или от прекратяване на процедурата. Възложителят ще задържи 

мострите на участника, с който е сключен договорът за обществена поръчка, до 

приключване на договора. Невърнати мостри ще подлежат на заплащане на 

представилите ги лица съгласно тяхната стойност, посочена в офертата на съответния 

участник. 

 

Възложителят поставя изискване за максимален срок за изпълнение на конкретна 

заявка - до 10 работни дни, считано от деня, в който е получена съответната заявка. 

Всяка доставка следва да се извършва в рамките на работното време на Възложителя – 

08.30 – 17.00 часа. Представянето на оферта, съдържаща срок за изпълнение на 

заявка за доставка на сувенирен артикул, който е по-дълъг от определения от 

Възложителя е основание за определяне на офертата му за неотговаряща на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.  

Сувенирните артикули с №№ 1-23, 33 и част от № 31/500 бр./ - 
се очаква да бъдат заявени за доставка не по-късно от 

01.12.2019 г. 
 

Възложителят ще извършва индивидуални писмени заявки за видове и количества стоки 

– сувенирни артикули, от тези, посочени в настоящите спецификации, по-горе. 

Възложителят не се ангажира да изчерпи всички прогнозни количества до края на 

срока на договора. При необходимост количества от един артикул могат да се 

завишат за сметка на количествата от друг артикул, но без да се надвишава 

максималната прогнозна стойност на договора и съответната оферирана единична 

цена на артикул. 

 

Участникът, избран за изпълнител, трябва да осигури за своя сметка изработването на 

индивидуален дизайн /където е приложимо/, транспорта и разтоварването на заявените 

за доставка сувенирни артикули до мястото на доставка. За всяка доставка на заявени 

сувенирни артикули следва да се подписва предавателно-приемателен протокол, 

изготвен от избрания за изпълнител участник. 
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Участникът, избран за изпълнител, трябва да отстранява установени недостатъци в 

доставените от него сувенирни артикули, в сроковете, посочени в проекта на договор – 

приложение VI към документацията. 

Участникът, избран за изпълнител, трябва да осигури най-малко едно лице, което да е 

ангажирано с осъществяване на доставките и отговорно за контрол на качеството при 

извършването им. 

 

2.2. Технически спецификации за изпълнение на поръчката по обособена позиция 

№ 2: 

За изпълнение на предмета на поръчката следва да се осъществяват при заявка доставки 

на следните  артикули - черна техника:  

 

1.Телевизор 32 инча – 40 броя  

№ Параметър Минимални технически характеристики 

1. Технология на дисплея LED 

2.  Тип телевизор Smart TV 

3. Диагонал на екрана 32 

4. Цифрови тунери DVB-T/T2/ DVB-C/ DVB-S 

5. USB входове Не по-малко от1 

6. HDMI вход Не по-малко от1 

 

2. Смартфони – 10 броя 

№ Параметър Минимални технически 

характеристики 

1. Екран  Liquid Retina HD дисплей, тъчскрийн 

2. Процесор Аpple A12 Bionic  

3. Вътрешна памет 64 GB 

4. Камера Резолюция на основна камера (Mp) – 12.0 megapixels; 

предна камера - 7.0 megapixel; Видео резолюция - 4K; 

Фото/видео характеристики - Автоматичен фокус, 

светкавица - Quad-LED 

5. Батерия  Безжично зареждане, USB зареждане, 18W адаптер 

6. SIM карта Dual SIM 

7. Операционна система iOS 12 

 

3. Лаптоп – 15 броя 

№ Параметър Минимални технически 

характеристики 

1. Екран  11.6 inch – 15.6 inch 

2. Процесор AMD, Ryzen 3, модел 2200 U, тактова честота 

2,50GHz up to 3,40 GHz 

3. Памет 4 GB  - 8 GB RAM 

4. Камера HD камера 

5 Операционна система DOS 
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6. Интерфейс  USB 3.0 x 2; USB-C; RJ-45 (LAN); Изход HDMI; Micr/ 

line in, Speaker / out; 4-in-1 Reader, ultra slim 

 

4. Плейстейшън 4 – 2 броя 

№ Параметър Минимални технически 

характеристики 

1. Основен процесор x86-64 AMD 'Jaguar' 8-ядрен  

2. Памет GDDR5 8GB 

3 AV плотове HDMI(TM) out порт (поддържа HDR) 

4. Твър диск  1 TB 

5. Входно-изходни и 

мрежови интерфейси: 

Super-Speed USB (USB 3.0) AUX порт Ethernet 

(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) Wi-Fi IEEE 

802.11 b/g/n Bluetooth® v4.0 

 

5. Смарт часовник – 10 броя 

№ Параметър Минимални технически характеристики 

1. Диагонал на дисплея(inch) 1.2” 

2. Резолюция 360x360 

3. Процесор 1,15 Ghz 

4. Вградена памет 4 

5. Размер 45,7x41.9x12.7 Mm 

6. Съвместимост Android 

7. Операционна система Tizen 

 

6. Фотоапарат – 5 броя 600 

№ Параметър Минимални технически характеристики 

1. Основни характеристики 16 мегапиксела 1 / 2.3“ CMOS сензор (6,2mm x 4,5mm) 

2. Обектив 22,5 до 900 mm(35mm екв.) f/3-6,5;40 x оптичен зум  

3. Файлов формат JPEG 

4. Видео FULL HD видеоклип (1920 x 1080) 

5. Светлочувствителност ISO 125-1600 

6. Дисплей 3“,921 000 точки, TFT LCD 

7. Свързаност Wi-Fi, NFC, Bluetooth 

 

7. Телевизор 43 инча 4 К – 10 броя 

№ Параметър Минимални технически характеристики 

1. Технология на дисплея LED 

2.  Тип телевизор Smart TV, 4К Upscaler 

3. Диагонал на екрана 43 
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4. Технология на приемана DVB-T2/C/S2, Cl+1.4 

5. USB входове Не по-малко от 1 

6. HDMI вход Не по-малко от 1 

7. Операционна система Web OS 4.0 

8. Свързване Wi-Di – PC wireless 

9. Bluetooth Да 

10. Mobile app Да 

11. TV запис Да 

12. Интернет браузер Да 

13. HDR технология на видео Active HDR 

 

8.Таблет – 10 броя 

№ Параметър Минимални технически 

характеристики 

1. Екран  Не по- малък от 10,1 inch(25,65 см) 

2. RAM памет 2 GB 

3. Операционна система Android 5.1 

4. Камера – предна и задна 8,0 megapixels камера 

5 Процесор Qualcomm Snapdragon, честота 1.3 GHz, 4 ядрен 

6. Интерфейс  Micro USB2.0 

7. Автономия а батерия До 18 часа 

8. Съвместима карта памет microSD до 128 GB 

 

Всеки един от подлежащите на доставяне артикули - черна техника, следва: 

- да е годен за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Република България-

стандарт220V, 50Нz;  

- да е комплектован със захранващи кабели, съответстващи на стандартите в 

Република България. 

- да е нов /произведени не по-късно от 12 месеца от датата, която се доставят/, 

неизползван, стандартно производство на производителя, като в проекта и 

производството му са използвани съвременни технологии и материали; 

- да е с гаранция от производител/доставчик не по-кратка от 1 година от датата, на която 

се доставя; 

- да съответства на действащите европейски стандарти и сертификати за качество и 

произход; 

- конструктивните решения, качеството на вложените материали и технологията на 

изготвянето, трябва да гарантират: 

• Високо качество на артикула и постоянство на параметрите; 

• Ниски експлоатационни разходи; 

• Лесно обслужване; 

• Висок ресурс и дълъг експлоатационен живот на оферирания артикул 

- да се достави в здрава защитна и самостоятелна опаковка, с обозначение за вида 

артикул и неговия производител; ведно с гаранционна карта и инструкция за 

експлоатация на български език. 
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Възложителят поставя изискване за максимален срок за изпълнение на конкретна 

заявка - до 10 работни дни, считано от деня, в който е получена съответната заявка. 

Всяка доставка следва да се извършва в рамките на работното време на Възложителя – 

08.30 – 17.00 часа. Представянето на оферта, съдържаща срок за изпълнение на 

заявка за доставка на артикул-черна техника, който е по-дълъг от определения от 

Възложителя е основание за определяне на офертата му за неотговаряща на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.  

Част от артикулите - черна техника, с №№ 2-7 /по 2 бр. от всеки/ 
- се очаква да бъдат заявени за доставка не по-късно от 

30.11.2019 г. 
 

Възложителят ще извършва индивидуални писмени заявки за видове и количества 

артикули – черна техника, от тези, посочени в настоящите спецификации, по-горе. 

Възложителят не се ангажира да изчерпи всички прогнозни количества до края на 

срока на договора. При необходимост количества от един артикул могат да се 

завишат за сметка на количествата от друг артикул, но без да се надвишава 

максималната прогнозна стойност на договора и съответната оферирана единична 

цена на артикул. 

 

Участникът, избран за изпълнител, трябва да осигури за своя сметка транспорта и 

разтоварването на заявените за доставка артикули – черна техника до мястото на 

доставка. За всяка доставка на заявени артикули – черна техника, следва да се подписва 

предавателно-приемателен протокол, изготвен от избрания за изпълнител участник. 

Участникът, избран за изпълнител, трябва да осигури най-малко едно лице, което да е 

ангажирано с осъществяване на доставките и отговорно за контрол на качеството при 

извършването им. 

 

2.3. Място на изпълнение:  

Доставката на сувенирните артикули по обособена позиция № I, съответно по обособена 

позиция № II, следва да се осъществи до адрес: гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 

28, Централно управление на ДП БСТ, в рамките на работното време на Възложителя – 

08.30-17.00 часа. 
 

2.4. Срок за изпълнение на поръчката:  

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката по всяка обособена позиция № 1 и № 2 

до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на съответен договор за 

изпълнение или до изчерпване на максималните прогнозни количества артикули, 

подлежащи на доставка, което от двете събития настъпи първо. 

 

2.5. Максимална прогнозна стойност за изпълнение предмета на поръчка, начин на 

плащане на цената: 

Финансирането на изпълнението на предмета на поръчката е от средствата за издръжка 

на ДП “Български спортен тотализатор”, набрани самостоятелно от юридическото лице 

чрез осъществяване предмета му на дейност.  
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За изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка /включващ обособени 

позиции 1 и 2/, Възложителят е предвидил максимален финансов ресурс в размер на до 

450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) лева без ДДС, от които по обособени позиции:  

За Обособена позиция № I: „Доставка на сувенирни артикули“ –  до 380 000 (триста и 

осемдесет хиляди) лева без ДДС; 

Обособена позиция № II: „Доставка на черна техника“ – до 70 000 (седемдесет хиляди) 

лева без ДДС. 

В ценовите си предложения по обособена позиция № 1 и/или № 2, участниците посочват 

цена за един брой артикул от съответен вид, обща цена за всички артикули от съответния 

вид и обща цена за доставката на всички бройки от всички видове артикули, включени в 

съответната обособена позиция на обществената поръчка. Всяка единична цена е крайна 

и трябва да включва всички разходи за опаковка, доставка, транспорт, разтоварване и др. 

разходи, данъци /без ДДС/, такси, мита до доставката на заявените стоки. Общата цена 

за доставката на всички бройки от всички видове артикули, включени в 

съответната обособена позиция, не следва да бъде по-висока от предвидения 

максимален финансов ресурс от Възложителя за тази обособена позиция, в 

противен случай офертата му ще бъде счетена за неотговаряща на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката.  

 

Заплащането на заявените и точно доставени артикули, се осъществява до 30 дни след 

подписване на протокол за приемането им без забележки и издаване на фактура и при 

условията, посочени в проекта на договор. 

 
 

 


