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Образец № 4.1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА
съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ ППЗОП

Наименование на участника:
> 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“

Обособена позиция № 1 „Доставка на сувенирни артикули“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената
обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно
съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за
участие, в т.ч. техническата спецификация.

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническата
спецификация, при фиксираните в нея параметри:

1. Ще извършим доставка на сувенирни артикули, съгласно всички изисквания на
Възложителя, в т.ч., но не само Техническите спецификации за обособена позиция № 1
към Документацията на настоящата поръчка.

Всички артикули при доставката им, там където е изискано, ще са брандирани с лого на
ДП „Български спортен тотализатор“ /регистрирана търговска марка/ и където ни бъде
указано - в корпоративните цветове на ДП „Български спортен тотализатор“, черно
и/или бяло.

Предлаганите от нас сувенирни артикули ще бъдат в пълно съответствие с изискванията
на Възложителя и са описани с точните им характеристики по-долу в Таблицата:

№ Сувенирен
артикул - вид

Сувенирен
артикул
количество

Технически
спецификации на
Възложител 

Предложение на участника
за технически
характеристики на
сувенирния артикул

1. Химикал
(масов клас)
/бр/

6 000.00 Матер

 
^ня^Зрацокева или

Материал: метал
Цвят: синя, оранжева или
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бяла / (горна част, клипс)
Брандиране: печат на лого
в 2 цвята
Печат: тампонен
Печатаемо поле: 40x7 мм
Особености: дългопишещ
пълнител , накрайник за
писане върху екран

бяла / (горна част, клипс)
Брандиране: печат на лого в
2 цвята
Печат: тампонен
Печатаемо поле: 40x7 мм
Особености: дългопишещ
пълнител, накрайник за
писане върху екран

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

200.00 Материал: метал
Брандиране: лазерно
гравиране лого
Печатаемо поле: 40x7 мм

Материал: метал
Брандиране: лазерно
гравиране лого
Печатаемо поле: 40x7 мм

3. Луксозен
бележник за
делова среща
/бр/

200.00 Материал: изкуствена
кожа, хартия, картон
Цвят: син Размер:
215x145x15 мм
/допустимо отклонение +/-
2мм/
Брандиране: релефно лого
Печатаемо поле: 75x10 мм
Особености: твърда
корица, еластична лента,
80 страници (80g/m2), без
дати

Материал: изкуствена кожа,
хартия, картон
Цвят: син Размер:
215x145x15 мм/допустимо
отклонение +/- 2мм/
Брандиране: релефно лого
Печатаемо поле: 75x10 мм
Особености: твърда корица,
еластична лента, 80 страници
(80g/m2), без дати

4. Комплект
моливи в
картонена
кутия
/бр/

2 000.00 Особености: минимален
брой моливи - 4 бр.,
основни цветове - син,
жълт, червен, зелен
Материал: дърво/картон
Цвят опаковка: натурален
картон
Печат: тампонен
Брандиране: печат лого,
4+4 CMYK
Печатаемо поле: 35x5 мм

Особености: минимален брой
моливи - 4 бр., основни
цветове - син, жълт, червен,
зелен
Материал: дърво/картон
Цвят опаковка: натурален
картон
Печат: тампонен
Брандиране: печат лого, 4+4
CMYK
Печатаемо поле: 35x5 мм

5. Ключодържа
тел (с
карабинер)
/бр/

2 000.00 Материал: метал и текстил
Цвят: син или оранжев
Брандиране: печат лого 1
цвят, едностранно, по
CMYK
Печат: ситопечат /
Печатаем(^^бйе^^т0/4м

Материал: метал и текстил
Цвят: син или оранжев
Брандиране: печат лого 1

-цвят, едностранно, по
CMYK
Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 10x10 мм
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<3ч ГЕОСТРОЙ AD
Седалище и адрес ма управление:
1606 Софт. ул. Дюйм плазма 9
Адрес м кореспонденция:
14W Софии, ул. Боамски водопад 106
тел_- (02) 902 40 80
факс: (02) 958 20 14
e-mail: olficetfgeoatroy.com
www.geoalroy.com

6. Запалка
(масов клас)
/бр/

5 000.00 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: 50x7 мм

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: 50x7 мм

7. Фризби
сгъваемо
текстил
/бр/

2 000.00 Материал: метал и текстил
Цвят: син или оранжев
Брандиране: печат лого 1
цвят, едностранно, по
CMYK
Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 0120 мм

Материал: метал и текстил
Цвят: син или оранжев
Брандиране: печат лого 1
цвят, едностранно, по
CMYK
Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 0120 мм

8. Ветрило
/бр/

300.00 Материал: пластмаса
Цвят: бял със синя или
оранжева дръжка
Брандиране: печат лого 2
цвята, едностранно, по
CMYK
Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 180x150
мм

Материал: пластмаса
Цвят: бял със синя или
оранжева дръжка
Брандиране: печат лого 2
цвята, едностранно, по
CMYK
Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 180x150
мм

9. Бонбони
/кг/

100.00 Особености: мини дропс,
различни вкусове в
индивидуална опаковка
Брандиране:
индивидуален дизайн,
пълноцветен печат
Печат: флексопечат,
двустранен
Размер ед. опаковка:
50x70 мм

Особености: мини дропс,
различни вкусове в
индивидуална опаковка
Брандиране:
индивидуален дизайн,
пълноцветен печат
Печат: флексопечат,
двустранен
Размер ед. опаковка: 50x70
мм

10. Ръчна чанта с
дълги дръжки
/бр/

1 000.00

  
   ------------          

Материал: памук
Цвят: бял
Брандиране: печат лого 2
цвята, едностранно, поCMYK / /

             10ч£т/
           л^: 240x200

Материал: памук
Цвят: бял
Брандиране: печат лого 2
цвята, едностранно, по
CMYK
Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 240x200
мм 
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11. Надуваеми
палки за
аплодисменти
/бр/

2 000.00 Материал: ПВЦ
Цвят: син или оранжев
Брандиране: печат на лого
1 цвят, едностранно
Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 250x33
мм

Материал: ПВЦ
Цвят: син или оранжев
Брандиране: печат на лого 1
цвят, едностранно
Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 250x33 мм

12.
Плакат с
изображение,
сочещо датите
през 2020 г.,
на които ще се
провеждат
тиражите на
игрите на
Тото 2
/бр/

100 000.00

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

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

13. Магнит
/бр/

30 000.00 Материал: магнитно
фолио и ламинат
Размер: о 85 мм
/допустимо отклонение +/-
Змм/
Брандиране:
индивидуална визия,
едностранно, 4+0 CMYK
Печат: офсетов, на
хартиената вложка
Печатаемо поле: о 85 мм

Материал: магнитно фолио и
ламинат
Размер: 0 85 мм /допустимо
отклонение +/- Змм/
Брандиране: индивидуална
визия, едностранно, 4+0
CMYK
Печат: офсетов, на
хартиената вложка
Печатаемо поле: 0 85 мм

14. Подложки за
чаши
/бр/

30 000.00 Материал: бирен картон
Размер: 0 90 мм
/допустимо отклонение +/-
Змм/
Брандиране:
индивидуална визия, 4+0
CMYK
Печат: офсетов
Печатаемо поле: 0 90 мм

Материал: бирен картон
Размер: 0 90 мм /допустимо
отклонение +/- Змм/
Брандиране: индивидуална
визия, 4+0 CMYK
Печат: офсетов
Печатаемо поле: 0 90 мм

15. Ароматиза-
тори за кола
/бр/

10 000.00

  

Материал: импрегниран
картон
Размер: 0 75 мм
/допустимо отклонение +/-
2мм/ \
     иране:
     идуална визия,      тр^нно, 4+0 CMYK

      офсетов

Материал: импрегниран
картон
Размер: 0 75 мм /допустимо
отклонение +/- 2мм/
Брандиране: индивидуална
визия, едностранно, 4+0
CMYK
Печат: офсетов
Печатаемо поле: 0 75 мм

„Осигуряване на предметни печалби    
1. ««Доставка на сувенирни артикули*

     рски спортен тотализатор“ по обособени позиции

9

http://www.geoetroy.com


С§ ГЕОСТРОЙ AD
Седалище и адрес ма управление:
1608 Со<*-. ул. Лкщи плавна 9
Адрес ю кореспонденции:
1404 Софт, ул Боамски бодслвд 106
тел.: (02) 902 40 90
факс: (02) 956 20 14
e-mal: office © gooitroy.com
www.geoatroy.cofn

Нечатаемо поле: 0 75 мм
Опаковка: индивидуална
за всеки ароматизатор

Опаковка: индивидуална за
всеки ароматизатор

16. Слънчеви
очила
/бр/

400.00 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: 30x8 мм

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: 30x8 мм

17. Тениска, тип
поло
/бр/

2 500.00 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, М, L, XL, XXL
- по 500 бр. от всеки
размер________________

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, М, L, XL, XXL-
по 500 бр. от всеки размер

18. Възглавничка
за пътуване -
надуваема
/бр/

1 000.00 Материал: кадифе
Цвят: син и/или оранжев
Размер: 380x260 мм
/допустимо отклонение +/-
5мм/
Брандиране: лого в 1 цвят,
едностранно, по CMYK
Печат: ситопечат или
тампонен
Печатаемо поле: 80x40 мм

Материал: кадифе
Цвят: син и/или оранжев
Размер: 380x260 мм
/допустимо отклонение +/-
5мм/
Брандиране: лого в 1 цвят,
едностранно, по CMYK
Печат: ситопечат или
тампонен
Печатаемо поле: 80x40 мм

19. Отварачка
магнит
/бр/

1 000.00 Материал: пластмаса и
метал
Цвят: син и/или оранжев
Размер: 0 67 мм
/допустимо отклонение +/-
    
     иране: лого в 1 цвят,

„Осигуряване на предметни печа       
I.,Доставка на сувенирни артику  

Материал: пластмаса и
метал
Цвят: син и/или оранжев
Размер: 0 67 мм /допустимо
отклонение +/- 2мм/
Брандиране: лого в 1 цвят, по
CMYK
Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 50x20 мм
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G£ ГЕОСТРОЙ AD 1606 Софии. ул. Люлин гижнин* 9
Адрес ю кореспонденция:
14W Софии, ул. Воински водопад 106
гоал.: (02) 902 40 90
факс: (02) 95в 20 14
e-mel: offioe ©двоят oy.com
www. geoatroy .com

Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 50x20 мм

20. Чаша бамбук
с капаче
/бр/

300.00 Материал: пластмаса и
бамбукови влакна
Цвят: натурален бамбук
Размер: о 93x134 мм
/допустимо отклонение +/-
2мм/
Брандиране: лого в 1 цвят,
едностранно, по CMYK
Печат: тампонен
Капацитет: 450 ml
/допустимо отклонение +/-
5т1/
Печатаемо поле: 20x40 мм

Материал: пластмаса и
бамбукови влакна
Цвят: натурален бамбук
Размер: о 93x134 мм
/допустимо отклонение +/-
2мм/
Брандиране: лого в 1 цвят,
едностранно, по CMYK
Печат: тампонен
Капацитет: 450 ml
/допустимо отклонение +/-
5т1/
Печатаемо поле: 20x40 мм

21. Калъф за
квитанции/
фишове тип
папка
/бр/

3 000.00 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_____________

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

22. Подаръчни
пликове
/бр/

10 000.00 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
късатастрана пакетиране

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 късатастрана
пакетиране______________

23. Луксозен
подаръчен
комплект -
Коледа
/бр/

150.00

„Осигуряване на предметни пе   
I. „Доставка на сувенирни арт     

Особености: Комплектът
включва аромадифузер и 3
  . етеричнимасла с
  ледишаромати. Всички

юдзжтй включени в
>мплекта следва да са в

Особености: Комплектът
включва аромадифузер и 3
бр. етеричнимасла с
коледни аромати. Всички
продукти включени в

    Български спортен тотализатор“ по обособени позиции
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Свдллиидв и едрее ма упра&ламиа:
1в0в Соф«*. ук Nohm шие 9
Адрес за кореспонденция:
1404 София, ук Бсамски водопад 106
тел.: (02) 902 40 90
факс: (02) 958 20 14
е-гпаЯ: оШсевдеойгоу.оот
www.geoetroy.com

луксозна подаръчна кутия комплекта следва да са в
от картон, изработена от луксозна подаръчна кутия
изпълнителя. от картон, изработена от
Аромадифузер изпълнителя.
Материал: пластмаса, Аромадифузер
стъкло Материал: пластмаса,
Брандиране: печат лого, стъкло
едностранно, 2 цвята, по Брандиране: печат лого,
Pantone едностранно, 2 цвята, по
Печатаемо поле: 8х45мм Pantone
Цвят: натурален дърво Печатаемо поле: 8х45мм
или бял Цвят: натурален дърво или
Размер: 170х140мм бял
/допустимо отклонение +/- Размер: 170х140мм
5мм/ /допустимо отклонение +/-
Капацитет: ЗООмл 5 мм/
/допустимо отклонение Капацитет: ЗООмл
+25мл / /допустимо отклонение
Работна площ: 25-30 кв. м. +25мл /
Функции: таймер с Работна площ: 25-30 кв. м.
вградена защита, LED Функции: таймер с
светлини вградена защита, LED
Опаковка: луксозна светлини
подаръчна кутия Опаковка: луксозна
Особености на опаковка: подаръчна кутия
картон - 300 гр., размерът Особености на опаковка:
да е съобразен с размера картон - 300 гр., размерът да
на съдържанието на е съобразен с размера на
комплекта,цвят на съдържанието на
опаковката - син, лого - 1 комплекта,цвят на
цвят, бяло опаковката - син, лого - 1
Комплект етерични цвят, бяло
масла Комплект етерични
Аромати: портокал, масла
канела, анасон Аромати: портокал, канела,
Опаковка: стъклен анасон
флакон, мин. 10 мл. Опаковка: стъклен флакон,
Количество: 3 бр. в мин. 10 мл.
комплект Количество: 3 бр. в

комплект
24. Торбичка за 8 000.00 Материал: нетъкан Материал: нетъкан текстил;

спортни стоки текстил; Брандиране: печат лого - 1
/сакче за гръб/       раце^ печат лого - цвят/бр/         ' Печатаемо поле: 90x50 мм

              мо поле: 90x50 мм Печат: ситопечат
     

                 ситопечат Цвят: оранжев и син
__      Размери: мин. 370x410 мм_________________ ___               азмери: ми

■ ------ ------------------------ - - ----- ---- —„Осигуряване на предметни печа                            ки спортен тотализатор" по обособени позиции
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Сч ГЕОСТРОЙ AD
Седалище и едрее ме управление.
1606 Софи», ук WoAtx плаюв 9
Адрес м кореспондв мци*:
1404 София, ук Бо**ски Водопед 106
тел.: (02) 002 *0 00
факс: (02) 058 20 14
е-тя1: office вдеойгоу.сот
www.geoetroy.com

Цвят: оранжев и син
Размери: мин. 370x410 мм
Количество: 4000 бр. син
цвят + 4000 бр. оранжев
цвят

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

25. Химикал с
футболна
топка (масов
клас)
/бр/

10 000.00 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: 35x8 мм

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: 35x8 мм

26. Ангистрес
топка във
формата на
футболна
топка
/бр/

4 500.00 Материал: Полиуретанова
(PU) пяна
Размер: бОмм /допустимо
отклонение +/- Змм/
Брандиране: лого, по
Pantone, едностранно
Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 9x35 мм
Цвят: син, оранжев, черен

Материал: Полиуретанова
(PU) пяна
Размер: бОмм /допустимо
отклонение +/- Змм/
Брандиране: лого, по
Pantone, едностранно
Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 9x35 мм
Цвят: син, оранжев, черен

27. Дъждобран -
пончо в
пластма-сова
топка с
карабинер
/бр/

6 000.00 Размер: 0 63 мм
/допустимо отклонение +/-
Змм/
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 ОООбр.
бял и черен(футболна
топка) с логц от 2 цвята

Размер: 0 63 мм /допустимо
отклонение +/- Змм/
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 ОООбр. бял и
черен(футболна топка) с лого
от 2 цвята

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

14       
   

- 

       л: пластмаса

          2*2x4.5 см.
         мо отклонение +/-
       -------------------------

Материал: пластмаса (PVC)
Размер: 2x2x4.5 см.
/допустимо отклонение +/-
Змм/

             
____________________________                              ----------------------------------------------------------------„Осигуряване на предметни печалби                      и спортен тотализатор“ по обособени позиции
I. Доставка на сувенирни артикули“
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Седалище и едрее иа упре8лекие:
1в06 Софив, ук Мом* пинии* В
Адоес w кореспонденция:
1404 Софии, ул. Боямски водопад 106
гт>ел_- (02) 002 40 90
факс: (02) 058 20 14
е-тей: olftoe вдеоигоу com
ww.geoetroycoen

/бр/ Змм/
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

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

29. Топка -
отварачка
/бр/

3 200.00 Материал: металРазмер:
38мм. /допустимо
отклонение +/- 2мм/
Брандиране: лого в 1 цвят
Печат: тампонен
Печатаемо поле: 20x20
мм.

Материал: металРазмер:
38мм. /допустимо
отклонение +/- 2мм/
Брандиране: лого в 1 цвят
Печат: тампонен
Печатаемо поле: 20x20 мм.

30. Раница
/бр/

1 000.00 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
         1[цвяъЯ^О бр.
         атр-с! цвят, 250

печат от 2
   

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

„Осигуряване на предметни печа             
I. .Доставка на сувенирни артик   



CS ГЕОСТРОЙ AD
Седалище u agpec m управление:
• 806 Софи*, ул. AtoAkx глима 9
Адрес и кореслонде*щи«;
1404 София, ул. Боамски водопад 106
П)9А- (02) 902 40 90
факс: (02) 958 20 14
e-mal: ollloeOgeoit'oy.oo<n
www.geoftroy.axn

31. Сгъваеми 4 100.00 Материал: РЕ-бутилка, Материал: РЕ-бутилка,
бутилки за метал-карабинер метал-карабинер
вода с Капацитет: 480 мл. Капацитет: 480 мл.
карабинер /допустимо отклонение +/- /допустимо отклонение +/-
/бр/ 5мм/ 5мм/

Размер: 110x218x64 мм Размер: 110x218x64 мм
/допустимо отклонение +/- /допустимо отклонение +/-
2мм/ 2мм/
Брандиране: лого в 2 Брандиране: лого в 2 цвята и
цвята и 1 цвят, по CMYK, 1 цвят, по CMYK,
едностранно едностранно
Печат: ситопечат Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 650x150 Печатаемо поле: 650x150
мм мм
Цвят: бял, зелен, син Цвят: бял, зелен, син
Количество по цветове: 1 Количество по цветове: 1
700 бр. бял с печат от два 700 бр. бял с печат от два
цвята, 1 200 бр. син с цвята, 1 200 бр. син с печат
печат от 1 цвят, 1 200 бр. от 1 цвят, 1 200 бр. зелен с
зелен с печат от 2 цвята; печат от 2 цвята;

32. Футболна 1 000.00 Материал: изкуствена Материал: изкуствена кожа
топка кожа Брандиране: лого в 2 цвята
/бр/ Брандиране: лого в 2 на една позиция

цвята на една позиция Печат: ситопечат
Печат: ситопечат Размер: 6
Размер: 6
Цвят: бял

Цвят: бял

33. Кепе 2 500.00 Дизайн: петпанелно Дизайн:петпанелно
/бр/ Материал: памук Материал: памук

Брандиране: лого в 2 Брандиране: лого в 2 цвята,
цвята, по CMYK по CMYK
Печат: трансферен Печат: трансферен
Печатаемо поле: 650x420 Печатаемо поле: 650x420
мм мм
Цвят: бял Цвят: бял
Козирка: твърда козирка, Козирка: твърда козирка,
дъговидна дъговидна
Закопчаване: регулируемо Закопчаване: регулируемо с
с велкро велкро

34. Козирка с 1 800.00 Материал: памук Материал: памук
футболни Брандиране: 2 цвята, по Брандиране: 2 цвята, по
мотиви CMYK CMYK
/бр/    атаемо поле: 650x150 Печатаемо поле: 650x150

  / /'
  гй/бял

мм
Цвят: бял

   ирка: твърда козирка, Козирка: твърда козирка,

„Осигуряване на предметни п           
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G£ ГЕОСТРОЙ AD
С*далии*4 u адрес не управление:
1606 Софт. у*. AJo/jjm плечзна в
Адрес за кореспонденция:
1404 Софи*. ул. Бсямски Водопад 106
тел.: (02) ©02 40 00
факс: (02) 9S8 20 14
е*тв1: oMtce Ogeostroy.com
*ww.geostroy.com

дъговидна
Закопчаване: регулируемо
с велкро_______________

дъговидна
Закопчаване: регулируемо с
велкро__________________

35. Чаша за бира
с футболни
мотиви
/бр/

1 250.00 Материал: стъкло
Размер: 0 90x230 мм
/допустимо отклонение +/-
Змм/
Вместимост: 630 мл.
Брандиране: лого,
индивидуален дизайн на
футболните мотиви,да се
проектира по цялата
окръжностна чашата,
пълноцветен
Печат: ротационен
ситопечат
Цвят: прозрачна________

Материал: стъкло
Размер: 0 90x230 мм
/допустимо отклонение +/-
Змм/
Вместимост: 630 мл.
Брандиране: лого,
индивидуален дизайн на
футболните мотиви,да се
проектира по цялата
окръжностна чашата,
пълноцветен
Печат: ротационен
ситопечат
Цвят: прозрачна_________

36. Подложки за
чаши за бира
/бр/

10 000.00 Материал: бирен картон
Размер: 0 100 мм
/допустимо отклонение +/-
5 мм/
Брандиране:
индивидуална визия, 4+0
CMYK, едностранно
Печатаемо поле: 0 100 мм
/при допустимо
отклонение в размерана
артикула, печатаемото
поле да е в съответствие с
отклонението

Материал: бирен картон
Размер: 0 100 мм
/допустимо отклонение +/-
5мм/
Брандиране: индивидуална
визия, 4+0 CMYK,
едностранно
Печатаемо поле: 0 100 мм
/при допустимо отклонение в
размерана артикула,
печатаемото поле да е в
съответствие с
отклонението

37. Справочник -
по зададен от
възложителя
текст/при
възлагане/
/бр/________

5 000.00 Материал: гланцирана
хартия, 130 гр.
Размер: формат А4, сгънат
до размер А5, с 1 биг
Печат: пълноцветен
двустранен печат________

Материал: гланцирана
хартия, 130 гр.
Размер: формат А4, сгънат
до размер А5, с 1 биг
Печат: пълноцветен
двустранен печат________

38. Карти за игра

/бр тестета/

50 000.00 Материал: пластифициран
картон, 320гр.,
надпечатален лак
Брандиране: CMYK /4 + 4/
лого на всяка карта и
индивидуалендизайн на
всяка една карта
   мер: 57х£8мм.
   пустимо отклонение +/-

„Осигуряване на предметни леч 
I. „Доставка на сувенирни арти   

Материал: пластифициран
картон, 320гр.,
надпечатален лак
Брандиране: CMYK /4 + 4/
лого на всяка карта и
индивидуалендизайн на
всяка една карта
Размер: 57х88мм.
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Седалище u адрес на упра&ланиа:
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Адрес да кореспонденция:
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www.geoatroy.com

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:
„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 Збр.
различни карти)_________

/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:
„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 Збр.
различни карти)

39. Пластмасови
колекцио
нерски кутии
за карти
/бр/

5 000.00 Материал: пластмаса
Цвят бял
Размер: съобразен с
размера на тесте карти за
игра
      ране^

ен дизайн,
ирмено

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,

„Осигуряване на предметни печалби з    
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Q5 ГЕОСТРОЙ AD
Седалище и адрес ма управление:
1в0в Софиа. ул. Ataix планина 9
Адрес ад кореспомоемциа:
1404 Софии. ул. Ьоонски Водопад 106
тел.: ((H) 902 40 90
факс: (02) 958 20 14
e-mal: о«Нсе вдеолоу.сот

Опаковка на кутия:
прозрачна, полиетиленова,
запечатани
стермоспояваща лепачка.

запечатани стермоспояваща
лепачка.

40. Чаени свещи
/бр/

50 000.00 Материал на свещите:
восък и метал
Особености на свещите:
ароматизирани, 1 бр.
флорален аромат
Размер на свещите: 0
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:
1 ООх 80 мм /допустимо
отклонение +/- Змм/
Брандиране: опаковката
или артикула се брандира
с лого 2 цвята, по CMYK -
начина на брандинг се
определя от изпълнителя;
Печат: флексопечат или
др. подходящ

Материал на свещите:
восък и метал
Особености на свещите:
ароматизирани, 1 бр.
флорален аромат
Размер на свещите: 0 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: 1 ООх
80 мм /допустимо
отклонение +/- Змм/
Брандиране: опаковката
или артикула се брандира с
лого 2 цвята, по CMYK -
начина на брандинг се
определя от изпълнителя;
Печат: флексопечат или др.
подходящ

Предлаганите от нас сувенирни материали ще бъдат в пълно съответствие с изискванията
на Възложителя, като ще отговарят на приложените към настоящото снимки и мостри, а
именно:

Изброяват се представените мостри / снимка/и /визуализация с бранд - логото и
отличителни знаци на ДП „Български спортен тотализатор”/ на всеки от
сувенирните материали, подлежащи на доставяне, съобразно с посоченото в
Техническите спецификации по обособена позиция № 1:

I. Снимка /визуализация с бранд - логото и отличителни знаци на ДП
„Български спортен тотализатор”/
1. Химикал (масов клас) 1стр.
2. Луксозна химикалка Cerruti, Ungaro, Parker, Senator или еквив. 1стр.
3. Луксозен бележник за делова среща 1стр.
4. Комплект молив                     \ 1стр.
5. Ключодържател              1СТР-
6. Запалка (масов ю      1стр.

„Осигуряване на предметни печалби за ну4   
I.,Доставка на сувенирни артикули“
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Cs ГЕОСТРОЙ AD
C*9*A*AU# u *OP#c иа упраВлвиц*:
1606 Софт. ук Люм» пмчма 9
Адрес за кореспонденция.
1404 Софив, уv Воински водопад 106
тел.: (02) 902 40 90
факс: (02) 958 20 14
•-fnel: office вдеоИтоу.сот
www.geoeWoy.cofn

7. Фризби сгъваемо текстил 1стр.
8. Ветрило 1стр.
9. Бонбони 1стр.
10. Ръчна чанта с дълги дръжки 1 стр.
11. Надуваеми палки за аплодисменти 1 стр.
12. Плакат с изображение, сочещо датите през 2020 г.,

на които ще се провеждат тиражите на игрите на Тото 2 1стр.
13. Магнит 1стр.
14. Подложки за чаши 1 стр.
15. Ароматизатори за кола 1 стр.
16. Слънчеви очила 1стр.
17. Тениска, тип поло 1 стр.
18. Възглавничка за пътуване - надуваема 1стр.
19. Отварачка магнит 1стр.
20. Чаша бамбук с капаче 1стр.
21. Калъф за квитанции/фишове тип папка 1 стр.
22. Подаръчни пликове 1стр.
23. Луксозен подаръчен комплект - Коледа 1стр.
24. Торбичка за спортни стоки /сакче за гръб/ 1стр.
25. Химикал с футболна топка (масов клас) 1стр.
26. Антистрес топка във формата на футболна топка 1 стр.
27. Дъждобран - пончо в пластмасова топка с карабинер 1сгр.
28. Реферска свирка с топче и въже за окачване на врата 1 стр.
29. Топка - отварачка 1 стр.
30. Раница 1стр.
31. Сгъваеми бутилки за вода с карабинер 1 стр.
32. Футболна топка 1стр.
33. Кепе 1стр.
34. Козирка с футболни мотиви 1стр.
35. Чаша за бира с футболни мотиви 1стр.
36. Подложки за чаши за бира 1стр.
37. Справочник - по зададен от възложителя текст /при възлагане/1 стр.
38. Карти за игра 19стр.
39. Пластмасови колекционерски кутии за карти 1стр.
40. Чаени свещи 1 стр.

II. Мостри

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Химикал (масов клас) 2бр.
Луксозна химикалка Cerruti, Ungaro, Parker, Senator или еквивалентно 1бр.
Луксозен бележник за делова среща 1 бр.
Комплект моливи в картонена кутия - 4бр. 1 к-т
Ключодържател (с карабинер) / 2бр.
Запалка (масов клас) 1бр.
Фризби сгъваемо т            1бр.
Ветрило         1 бр.
Бонбони             1 бр.

„Осигуряване на предметни печалби за нуждите н 
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Gq ГЕОСТРОЙ AD
1606 Софи*, y*. Now- пи>ма 9
Agoec ад кореспондента:
1404 Co**, ук бански водопад 106
гт>*Л-- (02) 902 40 90
факс: (02) 956 20 14
e-mail: oltice в geoHroy.com
www.geoattoy.com

10. Ръчна чанта с дълги дръжки 1 бр.
11. Надуваеми палки за аплодисменти 1бр.
12. Плакат с изображение, сочещо датите през 2020 г., на които ще се

провеждат тиражите на игрите на Тото 2 1 бр.
13. Магнит 1бр.
14. Подложки за чаши 1 бр.
15. Ароматизатори за кола 1 бр.
16. Слънчеви очила 1 бр.
17. Тениска, тип поло 1 бр.
18. Възглавничка за пътуване - надуваема 1 бр.
19. Отварачка магнит 1 бр.
20. Чаша бамбук с капаче 1 бр.
21. Калъф за квитанции/фишове тип папка 1 бр.
22. Подаръчни пликове 1 бр.
23. Луксозен подаръчен комплект - Коледа 1 бр.
24. Торбичка за спортни стоки /сакче за гръб/ 4бр.
25. Химикал с футболна топка (масов клас) 1 бр.
26. Антистрес топка във формата на футболна топка 1бр.
27. Дъждобран - пончо в пластмасова топка с карабинер Збр.
28. Реферска свирка с топче и въже за окачване на врата 4бр.
29. Топка - отварачка 1 бр.
30. Раница 4бр.
31. Сгъваеми бутилки за вода с карабинер Збр.
32. Футболна топка 1 бр.
33. Кепе 1бр.
34. Козирка с футболни мотиви 1бр.
35. Чаша за бира с футболни мотиви 1бр.
36. Подложки за чаши за бира 1бр.
37. Справочник - по зададен от възложителя текст /при възлагане/ 1 бр.
38. Карти за игра -52 карти +1 жокер 1к-т
39. Пластмасови колекционерски кутии за карти 1 бр.
40. Чаени свещи 1 бр.

Декларираме, че доставяните от нас сувенирни артикули ще съответстват на
действащите европейски стандарти и сертификати за качество и произход.

Предлагаме и декларираме, че доставката на сувенирните артикули ще бъде извършена
на наш риск, като собствеността и риска от погиване и повреда на подлежащите на
доставяне артикули ще се носи от нас до момента на подписване на предавателен-
приемателен протокол.

Предлаганият от нас срок за изпълнение на конкретна заявка за доставка на сувенирен
артикул е до 10 /десет/ работни дни, считано рт деня, в който е получена съответната
заявка. Всяка доставка щ                    е на работното време на Възложителя -
08.30 - 17.00 часа.

„Осигуряване на предметни печалб          
I.,Доставка на сувенирни артикул  
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Оч ГЕОСТРОЙ AD
С*дамдц* и едрее ма управление:
1606 Софиа. ул. Люди* оданина 9
Адрес *> кореспонденииа;
1404 Софи», ул Боямски водопад 106
тел.: (02) 902 40 90
факс: (02) 958 20 14
e-mel: office ffgeoetroy com
www.geoatroy.com

Запознати сме с възможността сувенирните артикули с №№ 1-23, 33 и част от № 31/500
бр./ да бъдат заявени за доставка не по-късно от 01.12.2019 г. и сме в готовност да
изпълним такава заявка в оферирания от нас по-горе срок.

Приемаме доставките на сувенирните артикули да се извършват след индивидуални
писмени заявки от Възложителя за видове и количества стоки - сувенирни артикули, от
тези, посочени в настоящото предложение. Запознати сме и приемаме правото на
Възложителя да не заяви всички прогнозни количества сувенирни артикули до края на
срока на договора.

Запознати сме и приемаме правото на Възложителя, при негова необходимост
количества от един артикул могат да се завишат за сметка на количествата от друг
артикул по негово конкретно искане, като не се надвишава общата стойност на договора
и съответната оферирана от нас единична цена на артикул. Заявяваме, че можем да
осигурим реализирането на това право на Възложителя.

Предлагаме и декларираме, че ще осигурим за своя сметка изработването на
индивидуален дизайн /където е приложимо/, транспорта и разтоварването на заявените
за доставка сувенирни артикули до посочения от Възложителя адрес за място на
доставка.

Предлагаме и декларираме, че ще отстраним установените недостатъци в доставените от
нас сувенирни артикули /в случай на наличие на такива/, в сроковете, посочени в проекта
на договор - приложен към документацията на настоящата поръчка.

Предлагаме и декларираме, че за всяка доставка на заявени сувенирни артикули, ще
изготвяме и подписваме предавателно-приемателен протокол, в т.ч. и ако той съдържа
забележки/рекламации на Възложителя.

Предлагаме и декларираме, че ще осигурим най-малко едно лице, което да е ангажирано
с осъществяване на доставките и отговорно за контрол на качеството при извършването
им, а именно: Десислава Йорданова - организатор Копиран център,

Адрес: гр.София, 1404,
кв.Манастирски ливади - изток;
ул.Боянски водопад № 106;
тел.02/ 902 56 86, факс: 02/ 902 40 90,
мобилен телефон +359 878 857 761,
e-mail: copvcenter@geostroy.com            

Предлагаме и декларираме, че ще извършим      
адрес: гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №   
рамките на работното време на Възложителя -

ите артикули до
вление на ДП БСТ, в

При така предложените от нас условия, в нашата jy^rioea оферта сме включили всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

„Осигуряване на предметни печалби за нуждите на ДП „Български спортен тотализатор“ по обособени позиции
I.,Доставка на сувенирни артикули“
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Gg ГЕОСТРОЙ AD
Свдлилц* и «ерес ма управление:
1606 Соф1*. ул. Akwux планоа 9
Адрес за кореспондекиж:
1404 Софии, ук Бсемско Водопад 106
тел.: (02) 902 40 90
факс: (02) 956 20 14
e-mell: odlcoOgeoftroy.com

Декларираме и гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в
пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

2. По преценка на участника друга информация, пряко свързана с изпълнението на
предмета на поръчката: НЕПРИЛОЖИМО

Работите от обекта на поръчката, които ще бъдат предложени да се изпълняват от
подизпълнители, както и техният дял са, както следва:НЕПРИЛОЖИМО
попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители. Същите следва да бъдат
декларирани и в офертата - заявлението

Приложими документи:...../изброяват се, в т.ч. и представените снимки и мостри/
I. Снимка и /визуализация с бранд - логото и отличителни знаци на ДП

„Български спортен тотализатор”/

1. Химикал (масов клас)
2. Луксозна химикалка Cerruti, Ungaro, Parker, Senator или
3. Луксозен бележник за делова среща
4. Комплект моливи в картонена кутия
5. Ключодържател (с карабинер)
6. Запалка (масов клас)
7. Фризби сгъваемо текстил
8. Ветрило
9. Бонбони
10. Ръчна чанта с дълги дръжки
11. Надуваеми палки за аплодисменти
12. Плакат с изображение, сочещо датите през 2020 г.,

на които ще се провеждат тиражите на игрите на Тото 2
13. Магнит
14. Подложки за чаши
15. Ароматизатори за кола
16. Слънчеви очила
17. Тениска, тип поло
18. Възглавничка за пътуване - надуваема
19. Отварачка магнит
20. Чаша бамбук с капаче
21. Калъф за квитанции/фишове тип папка
22. Подаръчни пликове
23. Луксозен подаръчен комплект - Коледа
24. Торбичка за спортни стоки /сакче за гръб/
25. Химикал с футболна топка (масов клас)
26. Антистрес топка във формата на футбол        
27. Дъждобран - пончо в пластмасова топка      
28. Реферска свирка с топче и въже за окачв
29. Топка - отварачка
30. Раница
31. Сгъваеми бутилки за вода с карабинер

„Осигуряване на предметни печалби за нуждите на ДП „Български спортен т       
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1стр.
еквив. 1стр.

1стр.
1стр.
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1стр.
1стр.
1стр.
1стр.
1стр.
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1стр.
1стр.
1стр.
1стр.
1стр.
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II.

Cs ГЕОСТРОЙ AD
С#д*л*дц# и адо*с ма управллми#:
1604 Софи», ул. Лкмх гмахиа 9
Лдр©с за коооспомоамци*:
1404 София, ул. Бомски Водопад 104
т: (02) 902 40 90
факс: (02) 956 20 14
a^nal: offteeOgooatroy.com
www.goostroy.com

32. Футболна топка
33. Кепе
34. Козирка с футболни мотиви
35. Чаша за бира с футболни мотиви
36. Подложки за чаши за бира

1стр.
1стр.
1стр.
1стр.
1стр.

37. Справочник - по зададен от възложителя текст /при възлагане/1 стр.
38. Карти за игра 19стр.
39. Пластмасови колекционерски кутии за карти 1стр.
40. Чаени свещи 1стр.

Мостри

41. Химикал (масов клас)
42. Луксозна химикалка Cerruti, Ungaro, Parker, Senator или
43. Луксозен бележник за делова среща
44. Комплект моливи в картонена кутия - 4бр.
45. Ключодържател (с карабинер)
46. Запалка (масов клас)
47. Фризби сгъваемо текстил
48. Ветрило
49. Бонбони
50. Ръчна чанта с дълги дръжки
51. Надуваеми палки за аплодисменти
52. Плакат с изображение, сочещо датите през 2020 г.,

провеждат тиражите на игрите на Тото 2
53. Магнит
54. Подложки за чаши
55. Ароматизатори за кола
56. Слънчеви очила
57. Тениска, тип поло
58. Възглавничка за пътуване - надуваема
59. Отварачка магнит
60. Чаша бамбук с капаче
61. Калъф за квитанции/фишове тип папка
62. Подаръчни пликове
63. Луксозен подаръчен комплект - Коледа
64. Торбичка за спортни стоки /сакче за гръб/
65. Химикал с футболна топка (масов клас)
66. Антистрес топка във формата на футболна топка
67. Дъждобран - пончо в пластмас                    
68. Реферска свирка с топче и въ                 
69. Топка - отварачка
70. Раница     
71. Сгъваеми бутилки за вода с к    
72. Футболна топка
73. Кепе
74. Козирка с футболни мотиви

2бр.
еквивалентно 1 бр.

1бр.
1к-т
2бр.
1бр.
1 бр.
1 бр.
1бр.
1бр.
1бр.

на които ще се
1бр.
1бр.
1бр.
1бр.
1бр.
1бр.
1 бр.
1бр.
1бр.
1бр.
1бр.
1бр.
4бр.
1 бр.
1бр.
Збр.
4бр.
1бр.
4бр.
Збр.
1бр.
1бр.
1бр.

„Осигуряване на предметни печалби за нуждите на ДП „Български спортен тотализатор“ по обособени позиции
I.,Доставка на сувенирни артикули“ 113
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Gg ГЕОСТРОЙ AD
Седалище и «ерес ма управление:
1606 София, ул. Люлей планина 9
Адрес за кореспонденция:
1404 София, ул Боянски водопад 106
т*л: (02) 902 40 90
факс: (02) 956 20 14
e-mal: oftfceegeoetroy.com
wmw.geoetroy.com

75. Чаша за бира с футболни мотиви 1бр.
76. Подложки за чаши за бира 1бр.
77. Справочник - по зададен от възложителя текст /при възлагане/ 1 бр.
78. Карти за игра -52 карти +1 жокер 1к-т
79. Пластмасови колекционерски кутии за карти 1бр.
80. Чаени свещи 1 бр.

Наименование на уч                   аЧ|равноорганизационна форма Геострой АД

Представляваща ин   

Подпис/и

Дата 25.10.20

„Осигуряване на предметни печалби за нуждите на ДГ1 „Български спортен тотализатор“ по обособени позиции
I. .Доставка на сувенирни артикули“

подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД



0& ГЕОСТРОЙ AD
Седалище и адрес на управление: 
1в0в Софи. ул. Номм плдома 9
Адрес м кореспонденция:
1404 София, ук Бомски водопад 106 
тел.: (02) 902 40 00 
факс: (02) 968 20 14

Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ 
ППЗОП за спазване при изготвяне на офертата 

на задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, 

когато е приложимо Образец № 5

„Осигуряване на предметни печалби за нуждите на ДП „Български спортен тотализатор“ но обособени позиции
I.,Доставка на сувенирни артикули“
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1606 София, у*. ЛЬм» плдома 9
Арове м kopecnoHO#*Aiur.
1404 Софцв, ул. Бдамски Водопад 106
тел.; (02) 902 40 00
♦•lee: (02) 956 20 14
e-mail. оШевОдаоагоу.оот
www.geostfoy.com

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ ППЗОП за спазване при изготвяне на офертата на

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо

Долуподписаната инж. Елена Стефанова Петрова с лична карта № 641333745,
издадена на 24.11.2010 г. от МВР София, с ЕГН 7004286678, в качеството ми на
Пълномощник, представляващ Геострой АД участник в открита процедура по ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с наименование: „Осигуряване на предметни
печалби за нуждите на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособени
позиции: I. „Доставка на сувенирни артикули“, II. „Доставка на черна техника“
обособена позиция: I. „Доставка на сувенирни артикули“

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Наименование на                               организационна форма Геострой АД

„Осигуряване на предметни печалби за нуждите на ДП „Български спортен тотализатор“ по обособени позиции
I. .Доставка на сувенирни артикули“

Заличена информация на осн. на чл. 2 ЗЗЛД

подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД

http://www.geostfoy.com
Desi
Confidential

Desi
Confidential

Desi
Confidential



Ск ГЕОСТРОЙ AD
Седалище и едрее ма управление: 
1в0в Софи», у*. Лкмим планина в 
Адрес ла кореспонденции:
1404 Софии, ул. Бояски водопад 106 
тел.: (02) 002 40 90 
факс: (02) 958 20 14 
е-таН: olftee Ogeoatroy.com 
www.geoatroy.com

Снимка и /визуализация с бранд - логото и 
отличителни знаци на ДП „Български спортен

тотализатор”/

„Осигуряване на предметни печалби за нуждите на ДП „Български спортен тотализатор“ по обособени позиции
I.,Доставка на сувенирни артикули“
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GZ ГЕОСТРОЙ AD

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: 40x7 мм Особености: дългопишещ пълнител , накрайник за писане 
върху екран



Оч ГЕОСТРОЙ AD

2. Луксозна химикалка Cerruti, Ungaro, Parker, Senator или еквивалентно 
Материал: метал
Брандиране: лазерно гравиране лого 
Печатаемо поле: 40x7 мм



Сг~. ГЕОСТРОЙ AD

3. Луксозен бележник 3а делова среща 
Материал: изкуствена кожа, хартия, картон
Цвят: син Размер: 215x145x15 мм /допустимо отклонение +/- 2мм/ 
Брандиране: релефно лого 
Печатаемо поле: 75x10 мм
Особености: твърда корица, еластична лента, 80 страници (80g/m2), без дати



Ск ГЕОСТРОЙ AD

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 
Печат: тампонен
Брандиране: печат лого, 4+4 CMYK ^ г;
Печатаемо поле: 35x5 мм 4



Оч ГЕОСТРОЙ AD

5. Ключодържател (с карабинер)
Материал: метал и текстил 
Цвят: син или оранжев
Брандиране: печат лого 1 цвят, едностранно, no CMYK 
Печат: ситопечат 
Печатаемо поле: 10x10 мм

го



Or-. ГЕОСТРОЙ AD

6. Запалка (масов клас)
Особенности: наличие на опция 3а регулиране на пламъка и възможност 3а пълнене, 
ветроустойчива,
Материал: пластмаса 
Цвят: син, оранжев или бял
Брандиране: печат на лого в 2 цвята, едностранно, no CMYK 
Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 50x7 мм * о ^



Gz ГЕОСТРОЙ AD

7. Фризби сгъваемо текстил 
Материал: метал и текстил 
Цвят: син или оранжев
Брандиране: печат лого 1 цвят, едностранно, no CMYK 
Печат: ситопечат 
Печатаемо поле: ©120 мм
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8. Ветрило 
Материал: пластмаса 
Цвят: бял със синя или оранжева дръжка 
Брандиране: печат лого 2 цвята, едностранно, no CMYK 
Печат: ситопечат 
Печатаемо поле: 180x150 мм



Оч ГЕОСТРОЙ AD

9. Бонбони
Особености: мини gponc, различни вкусове в индивидуална опаковка 
Брандиране: индивидуален дизайн, пълноцветен печат 
Печат: флексопечат, двустранен 
Размер eg. опаковка: 50x70 мм



Oz ГЕОСТРОЙ AD

10. Ръчна чанта с дълги дръжки 
Материал: памук 
Цвят: бял Брандиране: печат лого 2 цвята, едностранно, no CMYK 
Печат: ситопечат 
Печатаемо поле: 240x200 мм



CrZ ГЕОСТРОЙ AD

11. Надуваеми палки 3а аплодисменти 
Материал: ПВЦ 
Цвят: син или оранжев
Брандиране: печат на лого 1 цвят, едностранно 
Печат: ситопечат 
Печатаемо поле: 250x33 мм

128
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БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР

КАЛЕНДАР 2019

Януари 2019 г.
П в с ч п с н

■1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Февруари 2019 г.
п в с ч п с н

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Март 2019 г.

Април 2019 г.
п в с ч п с н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 ■I 27 28

■■ 30

Юли 2019 г.
п в с ч п с н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Октомври 2019 г.
п в с ч п с н

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Май 2019 г.
п в с ч п с н

■ 2 3 4 5
■ 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 ■ 25 26
27 28 29 30 31

п в с ч п с н
1 2 3

н 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Юни 2019 г.
п в с ч п с н

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Август 2019 г.
п в с ч п с н

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Ноември 2019 г.
п в с ч п с н

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Септември 2019 г.
п в с ч п с н

1

2 3 4 5 ШШ 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
Ц 24 25 26 27 28 29
30

Декември 2019 г.
п в с ч п с н

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 ВШН 27 28 29
30 31

H3°DL pa*u

12. Плакат с изображение, сочещо датите през 2020 г.,
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 До            
рязане/пакетиране

   

12



Gz ГЕОСТРОЙ AD

13. Магнит
Материал: магнитно фолио и ламинат 
Размер: о 85 мм /допустимо отклонение +/- Змм/ 
Брандиране: индивидуална визия, едностранно, 4+0 CMYK 
Печат: офсетов, на хартиената вложка 
Печатаемо поле: о 85 мм

130
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14. Подложки 3а чаши
Материал: бирен картон
Размер: о 90 мм /допустимо отклонение +/- Змм/
Брандиране: индивидуална визия, 4+0 CMYK
Печат: офсетов
Печатаемо поле: о 90 мм

 

131
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15. Ароматизатори 3a кола
Материал: импрегниран картонРазмер: о 75 мм /до 
Брандиране: индивидуална визия, едностранно, 4+0 CMYK 
Печат: офсетов 
Печатаемо поле: о 75 мм
Опаковка: индивидуална 3а всеки ароматизатор



OZ ГЕОСТРОЙ AD

СПОРТ тото

16. Слънчеви очила
Особености: минимум защита UV 400, филтърна кате       
Материал: пластмаса
Цвят на рамката: оранжев и/или син
Цвят на стъклото: черен
Брандиране: лого 1 цвят, едностранно на всяка дръжка на рамката, no CMYK
Печат: тампонен
Печатаемо поле: 30x8 мм



CrZ ГЕОСТРОЙ AD

17. Тениска, mun поло 
Дизайн: спортна 
Материал: памук
Брандиране: индивидуален дизайн, лого в 2 цвята, 
200/170 мм.

Pantone; лице 95/13 мм. и гръб

Печат: ситопечат
Размер: S, М, L, XL, XXL - no 500 6р. от всеки размер
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18. Възглавничка 3а пътуване - надуваема 
Материал: кадифе 
Цвят: син и/или оранжев
Размер: 380x260 мм /допустимо отклонение +/- 5мм/ 
Брандиране: лого в 1 цвят, едностранно, no CMYK 
Печат: ситопечат или тампонен 
Печатаемо поле: 80x40 мм



Oz ГЕОСТРОЙ AD

19. Отбарачка магнит 
Материал: пластмаса и метал 
Цвят: син и/или оранжев
Размер: о 67 мм /допустимо отклонение +/- 2мм/ 
Брандиране: лого в 1 цвят, no CMYK 
Печат: ситопечат 
Печатаемо поле: 50x20 мм



0% ГЕОСТРОЙ AD

20. Чаша бамбук с капаче 
Материал: пластмаса и бамбукови влакна 
Цвят: натурален бамбук
Размер: о 93x134 мм /допустимо отклонение +/- 2мм/
Брандиране: лого в 1 цвят, едностранно, no CMYK
Печат: тампоненКапацитет: 450 ml /допустимо отклонение +/- 5т1/
Печатаемо поле: 20x40 мм



Сг~. ГЕОСТРОЙ AD

1-ва корица
лице

2-ра корица
лице

СПОРТ тото

ЗАЕДНО 33
българския спорт!

Съхрани традициите
и късмета!

1-ва корица
гръб

2-ра корица
гръб

21. Калъф 3а квитанции/фишове тип папка
Материал: ПВЦ и картон
Особености: минимален грамаж на картона на вложката 2     
квитанции/фиш - 2 6р.
Размер: 168x110x5 мм
Брандиране вложка: индивидуален дизайн, 4+0 CMYK
Довършителни: щанцоване, лепене, пакетиране

               щане на
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Съхрани

*n'tpi\ipuuuinic и късче/йа.‘

Лозари късмет па ми ш!

БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР

Печат: индивидуален дизайн, 4+0 CMYK при разгънат лист 
Довършителни: щанцоване, лепене, двойнолепяща лента по късатастрана 
пакетиране



Сгг ГЕОСТРОЙ AD

3. Луксозен подаръчен комплект - Коледа
Особености: Комплектът включва аромадифузер и 3 6р. етеричнимасла с коледни аромати.
Всички продукти включени в комплекта следва да са в луксозна                       тон,
изработена от изпълнителя.
Аромадифузер
Материал: пластмаса, стъкло
Брандиране: печат лого, едностранно, 2 цвята, no Pantone
Печатаемо поле: 8х45мм
Цвят: натурален дърво или бял
Размер: 170х140мм /допустимо отклонение +/-5мм/
Капацитет: ЗООмл /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 есъобразен с размера
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

ържанието

140
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24. Торбичка 3a спортни стоки /сакче 3а гръб/
Материал: нетъкан текстил;
Брандиране: печат лого - 1 цвят 
Печатаемо поле: 90x50 мм 
Печат: ситопечат 
Цвят: оранжев и син
Размери: мин. 370x410 ммКоличество: 4000 6р. син цвят + 4000 6р. 
оранжев цвят
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25. Химикал с футболна топка (масов клас)
Особености: дългопишещ пълнител, (горна част, клипс) 
Материал: пластмаса
Цвят: синя, оранжева или бяла /със сини или оранжеви елементи/ 
Брандиране: печат на лого, едностранно, no CMYK 
Печат: тампонен 
Печатаемо поле: 35x8 мм 42
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26. Антистрес топка във формата на футболна топка
Материал: Полиуретанова (PU) пяна
Размер: бОмм /допустимо отклонение +/- Змм/
Брандиране: лого, no Pantone, едностранно
Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 9x35 мм
Цвят: син, оранжев, черен
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t

27. Дъждобран - пончо 6 пластмасова топка с карабинер 
Размер: о 63 мм /допустимо отклонение +/- Змм/
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 6р. син цвят с 
лого от 1 цвят, 2 ОООбр. бял и черен(футболна топка) с лого от 2 цвята 144
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28. Реферска свирка с топче и въже 3а окачване на врата 
Материал: пластмаса (PVC)
Размер: 2x2x4.5 см. /допустимо отклонение +/- Змм/
Цвят: Бял, оранжев, син, черен 
Брандиране: едностранно на лого в 2 цвят и 1 цвят 
Печат: тампонен
Количество по цветове: 3750 6р. 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

14 5
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Брандиране: лого 6 1 цвят 
Печат: тампонен 
Печатаемо поле: 20x20 мм.
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джоб c

        
30. Раница       
Материал: полипропилен
Описание: Раница с основно вътрешно отделение, вертикален и хоризош
цип, подплатени раменни презрамки и облегалка
Цвят: Син, бял, оранжев, черен
Размер: минимум 36x14x35
Брандиране: печат на лого в 2 цвята и 1 цвят, no Pantone, на външно отделение
Печат: ситопечат
Печатаемо поле: 40x100 ммКоличество по цветове: 250 6р. бял с печат от два цвята, 250 6р.
оранжев с печат от 1 цвят, 250 бр. син с печат от 1 цвят, 250 6р. черен с печат от 2 цвята

147



Oz ГЕОСТРОЙ AD

31. Сгъваеми бутилки 3а 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, no CMYK, едностранно 
Печат: ситопечат 
Печатаемо поле: 650x150 мм
Цвят: бял, зелен, синКоличество 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;
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32. Футболна топка 
Материал: изкуствена кожа 
Брандиране: лого в 2 цвята на една позиция 
Печат: ситопечат 
Размер: 6 Цвят: бял

14 9
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33.Кепе
Дизайн: петпанелно
Материал: памук
Брандиране: лого 6 2 цвята, no CMYK
Печат: трансферен
Печатаемо поле: 650x420 мм
Цвят: бял
Козирка: твърда козирка, дъговидна
Закопчаване: регулируемо с велкро
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34. Козирка с футболни мотиви 
Материал: памук 
Брандиране: 2 цвята, no CMYK 
Печатаемо поле: 650x150 мм 
Цвят: бял
Козирка: твърда козирка, дъговидна 
Закопчаване: регулируемо с велкро
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35. Чаша за бира с футболни мотиви
Материал: стъклоРазмер: о 90x230 мм /допустимо отклонение +/- 
Вместимост: 630 мл.
Брандиране: лого, индивидуален дизайн на футболните мотиви,да се проектира по цялата 
окръжностна чашата, пълноцветен 
Печат: ротационен ситопечат 
Цвят: прозрачна
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36. Подложки 3a чаши 3a бира
Материал: бирен картонРазмер: о 100 мм /допустимо отклонение +/- 5 mi 

Брандиране: индивидуална визия, 4+0 CMYK, едностранно
Печатаемо поле: о 100 мм /при допустимо отклонение в размерана артикула, печатаемото 
поле да е в съответствие с отклонението/



OZ ГЕОСТРОЙ AD

ЗАЕДНО за 
българския спорт!

Съхрани традициите 
и късмета!

&

(S'

&

Забележка: За по-прецизна изработка на визията, се очаква текст от Възложителя.

37. Справочник - по зададен от възложителя текст /при възл 
Материал: гланцирана хартия, 130 гр.
Размер: формат А4, сгънат до размер А5, с 1 биг 
Печат: пълноцветен двустранен печат
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приложение 17 / седемнадесет / страници

Забележка: Дизайнът на картите е илюстративен и 
с конкретното възлагане от Възложител

38. Карти 3а игра
Материал: пластифициран картон, 320гр., надпечатален лак 
Брандиране: CMYK /4 + 4/ лого на всяка карта и индивидуалендизайн на всяка една карта 
Размер: 57х88мм. /допустимо отклонение +/- 1мм/
Дизайн лице: 52 6р. различен дизайн на лицето на всяка една карта с визия на олимпийски 
спорт/дисциплина + 2 6р. имиджови джокера със слоугана на СПОРТ ТОТО:„СПОРТ ТОТО - 
Заедно 3а 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 6р. карти 3а игра, формиращи 50 000 6р. тестета, всяко от които да 
съдържа по 54 броя карти 3а 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 6р. опаковки (всяка съдържаща по Збр. различни карти)
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VI

39. Пластмасови колекционерски кутии 3а карти 
Материал: пластмаса 
Цвят бял
Размер: съобразен с размера на тесте карти 3а игра 
Брандиране: индивидуален дизайн, CMYK /4 + 4/, фирмено лого
Опаковка на кутия: прозрачна, полиетиленова, запечатани стермоспояваща лепачка.
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40. Чаени свещи
Материал на свещите: восък и метал
Особености на свещите: ароматизирани, 1 6р. флорален аромат 
Размер на свещите: о 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: 100х 80 мм /допустимо отклонение +/- Змм/
Брандиране: опаковката или артикула се брандира с лого 2 цвята, no CMYK - начина на брандинг 
се определя от изпълнителя;
Печат: флексопечат или др. подходящ
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