
  

 

 
„Осигуряване на предметни печалби за нуждите на ДП „Български спортен тотализатор“ по обособени позиции  

I. „Доставка на сувенирни артикули“
 

Образец № 6 

приложим съответно за позиции № 1 и № 2 от поръчката 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП 

 

Наименование на участника:  

 

Посочва се: 

➢ Геострой АД 
 

 

Наименование на поръчката: “Осигуряване на предметни печалби за нуждите на 

ДП „Български спортен тотализатор“, по обособени позиции: I. „Доставка на 

сувенирни артикули“,  II. „Доставка на черна техника“, II. „Доставка на черна 

техника“ 

Наименование на Обособена позиция № I. „Доставка на сувенирни артикули“,   

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената 

поръчка: 
 

С настоящото представяме нашето ценово предложение. Изпълнението на предмета на 

поръчката ще извършим по единични цени, съгласно Ценовата таблица по-долу, при 

следните условия: 

 

➢ Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

обявата и приложенията към нея. 

➢ Всички посочени цени са в лева без ДДС. 

➢ Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета на 

поръчката. 

➢ В случай на несъответствие между посочена цена за изпълнение предмета на 

поръчката, изписана цифром и словом, за валидна следва да се приема 

посочената словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие, се 

задължаваме да приведем съответната цена, изписани цифром с цената, 

изписана словом в определен от комисията срок.  

➢ В случай на несъответствие между предложените единични цени и общата 

цена, която е образувана на база посочените единични цени, валидна ще бъде 

тази обща цена, която е резултат от единичните цени на отделните артикули. 

В случай, че бъде открито такова несъответствие, се задължаваме да приведем 

общата си цена в съответствие с резултата от посочените от нас единични цени 

по артикули, в определен от комисията срок. 
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Предлагаме обща цена за изпълнение на предмета на поръчката /т.е. е обща цена за 

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

обособена позиция № I. „Доставка на сувенирни артикули“ на обществената поръчка/, в 

размер на 

 

 Цифром: 379 379 

лева без ДДС 

Словом: триста седемдесет и девет хиляди триста седемдесет и девет 

лева без ДДС 

(посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС) 

 

Предлаганите от нас единични цени са, както следва: 

 

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 

 

№ …. артикул - вид …. 

артикул - 

количество 

Единична цена в 

лева без ДДС 

 

Обща цена в лева 

без ДДС, за цялото 

количество от 

даден артикул  

1.  Химикал (масов 

клас)                                                                                                

6 000.00 1.00 

(един лев) 

6 000.00 

(шест хиляди лева) 

2.  Луксозна 

химикалка Cerruti, 

Ungaro, Parker, 

Senator или 

еквивалентно                                                                                                    

200.00 31.58 

(тридесет и един 

лева и петдесет и 

осем стотинки) 

6 316.00 

(шест хиляди 

триста и 

шестнадесет лева) 

3.  Луксозен бележник 

за делова среща                                                                    

200.00 10.67 

(десет лева и 

шестдесет и седем 

стотинки) 

2 134.00 

(две хиляди сто 

тридесет и четири 

лева) 

4.  Комплект моливи в 

картонена кутия                                                                            

2 000.00 0.84 

(осемдесет и 

четири стотинки) 

1 680.00 

(хиляда 

шестстотин и 

осемдесет лева) 

5.  Ключодържател (с 

карабинер)                                                                                      

2 000.00 1.05 

(един лев и пет 

стотинки) 

2 100.00 

(две хиляди и сто 

лева) 

6.  Запалка (масов 

клас)                                                                                                                              

5 000.00 0.84 

(осемдесет и 

четири стотинки) 

4 200.00 

(четири хиляди и 

двеста лева) 

7.   Фризби сгъваемо 

текстил                                                                                  

2 000.00 1.18 

(един лев и 

осемнадесет 

стотинки) 

2 360.00 

(две хиляди триста 

и шестдесет лева) 

8.  Ветрило                                                                                                                   300.00 1.68 

(един лев и 

шестдесет и осем 

стотинки) 

504.00 

(петстотин и 

четири лева) 
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№ …. артикул - вид …. 

артикул - 

количество 

Единична цена в 

лева без ДДС 

 

Обща цена в лева 

без ДДС, за цялото 

количество от 

даден артикул  

9.  Бонбони                                                                                                                            100.00 
25.86 

(двадесет и пет 

лева и осемдесет и 

шест стотинки) 

2 586.00 

(две хиляди 

петстотин 

осемдесет и шест 

лева) 

10.  Ръчна чанта с дълги 

дръжки                                                                                         

1 000.00 4.77 

(четири лева и 

седемдесет и седем 

стотинки) 

4 770.00 

(четири хиляди 

седемстотин и 

седемдесет лева) 

11.  Надуваеми палки за 

аплодисменти                                                                          

2 000.00 1.35 

(един лев и 

тридесет и пет 

стотинки) 

2 700.00 

(две хиляди и 

седемстотин лева) 

12.   Плакат с 

изображение, 

сочещо датите през 

2020 г., на които ще 

се провеждат 

тиражите на игрите 

на Тото 2                                                                    

100 000.00 

0.18 

(осемнадесет 

стотинки) 

18 000.00 

(осемнадесет 

хиляди лева) 

13.  Магнит                                                                                                                            30 000.00 0.29 

(двадесет и девет 

стотинки) 

8 700.00 

(осем хиляди и 

седемстотин лева) 

14.  Подложки за чаши                                                                                                     30 000.00 0.10 

(десет стотинки) 

3 000.00 

(три хиляди лева) 

15.  Ароматизатори за 

кола                                                                                                        

10 000.00 
0.64 

(шестдесет и 

четири стотинки) 

6 400.00 

(шест хиляди и 

четиристотин 

лева) 

16.  Слънчеви очила                                                                                                           400.00 2.05 

(два лева и пет 

стотинки) 

820.00 

(осемстотин и 

двадесет лева) 

17.  Тениска, тип поло                                                                                                                 2 500.00 
9.29 

(девет лева и 

двадесет и девет 

стотинки) 

23 225.00 

(двадесет и три 

хиляди двеста 

двадесет и пет 

лева) 

18.  Възглавничка за 

пътуване - 

надуваема                                                          

1 000.00 2.68 

(два лева и 

шестдесет и осем 

стотинки) 

2 680.00 

(две хиляди 

шестстотин и 

осемдесет лева) 
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№ …. артикул - вид …. артикул - 

количество 

Единична цена в лева 

без ДДС 

 

Обща цена в лева без 

ДДС, за цялото 

количество от даден 

артикул  

19.  Отварачка магнит                                                                                                1 000.00 1.56 

(един лев и 

петдесет и шест 

стотинки) 

1 560.00 

(хиляда петстотин 

и шестдесет лева) 

20.  Чаша бамбук с 

капаче                                                                                                                         

300.00 3.79 

(три лева и 

седемдесет и девет 

стотинки) 

1 137.00 

(хиляда сто 

тридесет и седем 

лева) 

21.  Калъф за 

квитанции/фишове 

тип папка                                                                             

3 000.00 1.38 

(един лев и 

тридесет и осем 

стотинки) 

4 140.00 

(четири хиляди сто 

и четиридесет 

лева) 

22.  Подаръчни пликове                                                                                                      10 000.00 0.37 

(тридесет и седем 

стотинки) 

3 700.00 

(три хиляди и 

седемстотин лева) 

23.  Луксозен подаръчен 

комплект – Коледа                                                         

150.00 

107.57 

(сто и седем лева и 

петдесет и седем 

стотинки) 

16 135.50 

(шестнадесет 

хиляди сто 

тридесет и пет 

лева и петдесет 

стотинки) 

24.  Торбичка за 

спортни стоки 

/сакче за гръб/                                                 

8 000.00 1.66 

(един лев и 

шестдесет и шест 

стотинки) 

13 280.00 

(тринадесет 

хиляди двеста и 

осемдесет лева) 

25.  Химикал с 

футболна топка 

(масов клас)                                                                                     

10 000.00 0.78 

(седемдесет и осем 

стотинки) 

7 800.00 

(седем хиляди и 

осемстотин лева) 

26.  Антистрес топка 

във формата на 

футболна топка                                                                                             

4 500.00 1.74 

(един лев и 

седемдесет и 

четири стотинки) 

7 830.00 

(седем хиляди 

осемстотин и 

тридесет лева) 

27.  Дъждобран - пончо 

в пластмасова 

топка с карабинер                                               

6 000.00 2.19 

(два лева и 

деветнадесет 

стотинки) 

13 140.00 

(тринадесет 

хиляди сто и 

четиридесет лева) 

28.  Реферска свирка с 

топче и въже за 

окачване на врата                                              

14 000.00 
0.85 

(осемдесет и пет 

стотинки) 

11 900.00 

(единадесет хиляди 

и деветстотин 

лева) 

29.  Топка - отварачка                                                                                              3 200.00 1.90 

(един лев и 

деветдесет 

стотинки) 

6 080.00 

(шест хиляди и 

осемдесет лева) 
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№ …. артикул - вид …. 

артикул - 

количество 

Единична цена в 

лева без ДДС 

 

Обща цена в лева 

без ДДС, за цялото 

количество от 

даден артикул  

30.  Раница                                                                                                                     1 000.00 11.99 

(единадесет лева и 

деветдесет и 

девет стотинки) 

11 990.00 

(единадесет хиляди 

деветстотин и 

деветдесет лева) 

31.  Сгъваеми бутилки 

за вода с карабинер                                                                          

4 100.00 2.29 

(два лева и 

двадесет и девет 

стотинки) 

9 389.00 

(девет хиляди 

триста осемдесет 

и девет лева) 

32.  Футболна топка                                                                                     1 000.00 11.17 

(единадесет лева и 

седемнадесет 

стотинки) 

11 170.00 

(единадесет хиляди 

сто и седемдесет 

лева) 

33.  Кепе                                                                                                                                                   2 500.00 
5.29 

(пет лева и 

двадесет и девет 

стотинки) 

13 225.00 

(тринадесет 

хиляди двеста 

двадесет и пет 

лева) 

34.  Козирка с футболни 

мотиви                                                                      

1 800.00 5.05 

(пет лева и пет 

стотинки) 

9 090.00 

(девет хиляди и 

деветдесет лева) 

35.  Чаша за бира с 

футболни мотиви                                                                                                

1 250.00 

7.39 

(седем лева и 

тридесет и девет 

стотинки) 

9 237.50 

(девет хиляди 

двеста тридесет и  

седем лева и 

петдесет 

стотинки) 

36.  Подложки за чаши 

за бира                                                                                                         

10 000.00 0.15 

(петнадесет 

стотинки) 

1 500.00 

(хиляда и 

петстотин лева) 

37.  Справочник – по 

зададен от 

възложителя текст 

/при възлагане/                                             

5 000.00 
0.14 

(четиринадесет 

стотинки) 

700.00 

(седемстотин лева) 

38.  Карти за игра  50 000.00 1.71 

(един лев и 

седемдесет и една 

стотинки) 

85 500.00 

(осемдесет и пет 

хиляди и 

петстотин лева) 

39.  Пластмасови 

колекционерски 

кутии за карти                                                                 

5 000.00 2.14 

(два лева и 

четиринадесет 

стотинки) 

10 700.00 

(десет хиляди и 

седемстотин лева) 

40.  Чаени свещи                                                                                                                50 000.00 

 

0.64 

(шестдесет и 

четири стотинки) 

32 000.00 

(тридесет и две 

хиляди лева) 
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Оферти, в които се съдържа предложена за цена 0 лв., ще се считат за отказ от 

изпълнение на работата и ще бъдат отстранявани. 

 

Декларираме, че приемаме посочения в проекта на договор начин на заплащане на цената 

за извършване на доставките, предмет на настоящата поръчка, по обособена позиция I. 

„Доставка на сувенирни артикули“, а именно: заплащат се заявените и точно доставени 

артикули, в срок до 30 дни след подписване на протокол за приемането им без забележки, 

след издаване на фактура. 

 

Декларираме, че в случай че участникът когото представляваме, бъде определен за 

изпълнител, няма да претендира допълнително заплащане на суми при и по повод 

изпълнението на договора, освен тук посочените, в т.ч. и поради неправилно разбиране 

на заданието на поръчката. 

 

Делът от обекта на поръчката, който ще бъде изпълнен от подизпълнители, както и 

неговата стойност са, както следва: НЕПРИЛОЖИМО 

 

попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители. Същите следва да 

бъдат декларирани и в офертата-заявлението 

 

Приложения: …………….описват се съответно 
 

1бр. CD, съдържащо настоящото ценово предложение в редактируем формат. 

 

 

 

Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма Геострой АД 

 

Представляваща инж.Елена Петрова 

 

Подпис/и : заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД 

 

Дата 25.10.2019 г. 

 

 


