
 

  

Дата: 30.09.2019 г. 

 

Разяснения по документацията за възлагане на обществена поръчка с наименование:  

„Осигуряване на предметни печалби за нуждите на ДП „Български спортен тотализатор“, 

по обособени позиции: № 1. „Доставка на сувенирни артикули“; № 2. „Доставка на черна 

техника“  

 

по постъпили на 26 и 27.09.2019 г. искания: 

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

на основание чл. 33, ал. 2 ЗОП, приложено предоставяме следните разяснения по условията 

на горепосочената обществена поръчка, които се публикуват на Профила на купувача на 

електронен адрес: http://profile.toto.bg/9dc0682c2a65a3fef388fa027fc5b312 

  

 

 Въпрос 1. С цел коректно изготвяне на офертата, моля Възложителя да уточни 

количеството и  мерната единица за артикул: 

 

№ Артикул 

38 Карти за игра 

 

Отговор на Въпрос 1: 

Количеството и мерната единица за артикул № 38, „карти за игра“ от обхвата на обособена 

позиция  I. „Доставка на сувенирни артикули“, са както е посочено в документацията за 

участие: 

2 700 000 броя карти за игра, формиращи 50 000 броя тестета, всяко от които тестета 

трябва 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 2 700 000 броя карти, 

при доставката си, следва да са разпределени по 3, в общо 900 000 броя опаковки (всяка 

опаковка да съдържа по 3 броя различни карти) 

 

Въпрос 2.  

Във връзка с горецитираната обществена поръчка, за обособена позиция I. „Доставка на 

сувенирни артикули“ има поставено следното минимално изискване: Участниците в 

процедурата следва да имат реализиран минимален общ оборот, включително минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /доставка на предметни/сувенирни 

артикули/ през последните три финансови години в зависимост от датата на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 500000 

(петстотин хиляди) лева без ДДС. Молим Възложителят да потвърди, че изискването за  

http://profile.toto.bg/9dc0682c2a65a3fef388fa027fc5b312


 
 

500000 (петстотин хиляди) лева без ДДС е за реализиран общ оборот на участниците, а не 

за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, който е съставна част на общия 

оборот и е възможно да е по-малък от стойността на общия. 

 

Отговор на Въпрос 2: 

Възложителят потвърждава, че критерият за подбор, поставен към участниците в 

процедурата, по обособена позиция № 1 „Доставка на сувенирни артикули“, а именно: 

„Участниците в процедурата следва да имат реализиран минимален общ оборот, 

включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /доставка на 

предметни/сувенирни артикули/ през последните три финансови години в зависимост от 

датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък 

от 500 000 (петстотин хиляди) лева без ДДС“, е за реализиран общ оборот на участниците, 

а не само за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, който е съставна част на 

общия оборот и е възможно да е по-малък от стойността на общия. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

ДАМЯН ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 


