
Приложение N~ 1 

ТЕХНИЧ ЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

по оп N'!!l: 
Ваучери с 1-10 1\ПНi ал на стойност 2 л в. /два лева/. отговарящи 110 вид и форм а на всички 

из ис 1-:вания на Наредба N~ 7 от 09.07 .2003 г. н а МТСП и МФ за условията и реда за 

н"Jда ван е и OТII CI\ I a н e на разрен1сние ·1а 1лвършва н е 11 а де й 11 ост като о п ератор /об н . ДВ 

б р. бб/25.07 .2003 г .. юм . и .' (0 11 . ДВ бр. 58/О 1.08 .20 1 О , . ./. 
Вър\) ваучср 11 те t.:.lc.-(13<.1 ; (а 6·t>." (C ll ·!p 11ЧII o o · I · ()~..·Jя ·зa ii O . ч е са -за х ра11и съ г шено 

ll арсдба N~ ll /2 1 . 1 2.2005 г. за 0 11рс елнне усло вията и реда ·за осигуряване на без платн а 

Xl ана и /и J IИ добавки към нея , о пределени 11 0 вид в ·за 1 10вед N~4 7/19 .04.2006 г. на 

Директора н а Ц МП-Стара Загора . чрез ваучс [ и за IICpCO II aJ ia н а Ц M l [- тара Загора. 

ll р 11 бЛ1литс 1н а н оl\ tнн ал н а стой t юст н а ваучсрите ·за uел ия сро к н а договора -
8-J. ()()O .i iН. ll p11 UJIH "\IITCJICII U j)O~i l ~а: · ч с рн- -1- 2000 б рОЯ. C j)C .' lii OMCCCЧ C II б рОЙ - 3500 броя 
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ДО 

ЦСМП-Стара Загора 

Бул."Руски" .N'262 
гр. Стара Загора 

ПРИЛОЖЕНИЕ .N'28 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ОТПЕЧАТВАНЕ И 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАУЧЕРИ ЗА · ХРАНА ПРЕЗ 2018г. НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

НА ФИЛИАЛИТЕ НА ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА В ГРАДОВЕТЕ: СТАРА ЗАГОРА, 
КАЗАНЛЪК, РАДНЕВО, ЧИРПАН, МЪГ ЛИЖ, ГУРКО ВО, ПАВЕЛ БАНЯ, 

ГЪЛЪБОВО И БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" _ _ 
ПО ОП .N'2l: "ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАУЧЕРИ ЗА ХРАНА 
ПРЕЗ 2018г. НА ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ НА ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА ПО 

НАРЕДБА .N'!!ll/21.12.2005 г." 

/изписва се предмета на обособената позиция/ 

От: ...... Томбоу България ООД 
(наименование на участника) 

с адрес : гр . София, бул. Княз Ал. Дондуков 11, ет.7,8 

тел.: .024920000., факс: 029805873, e-mail: info@tombou.bg 

ЕИК/БУЛСТАТ: .. О40336507 

Регистрация по ЗДДС: BG040336507 

Сметка IBAN: .... BG88RZBB91551000571336 ..... . 
BIC код на банката RZBBBGSF 

--- ----~~Ьанl(а:-. Р.айфЩ!~~нбанк Бъ~гария ЕАД 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Във връзка с участието ни в горепосочената процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: "ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БАУЧЕРИ ЗА ХР АНА ПРЕЗ 2018г. НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФИЛИАЛИТЕ 

НА ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА В ГРАДОВЕТЕ: СТАРА ЗАГОРА, КАЗАНЛЪК, 

РАДНЕВО, ЧИРПАН, МЪГ ЛИЖ, ГУРКО ВО, ПАВЕЛ БАНЯ, ГЪЛЪБОВО И 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" 

ПО ОП N21: "ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПРЕЗ 
2018г. НА ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ НА ЦСМП-СТАРА ЗАГQРА ПО НАРЕДБА 

N211/21.12.2005 г." 

/изписва се предмета на обособената по.1ицuя./ 

... 



-
представяме следната ценова оферта за изпълнение на поръчката ПО 

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

окончателна цена за целиЯ срок на договора, независимо от броя на заявките и 
номиналната стойност на поръчаните за отпечатване и ставка ваучери, 

включваща всички разходи за отпечатване и доставяне на в учер е 378,00 .. лв. 
без ДДС и 453,60лв. с ДДС. 

Име и фамилия Манол Курдаланов 

-- ---- - --:- ·~. -- . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ .N'!! 4 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет 

"ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧI;РИ ЗА.ХРАНА ПРЕЗ 2018г. 
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ~А ФИЛИАЛИТЕ НА ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА В 

ГРАДОВЕТЕ: СТАРА ЗАГОРА, КАЗАНЛЪК, РАДНЕВО, ЧИРПАН, МЪГЛИЖ, 
ГУРКОВО, ПАВЕЛ БАНЯ, ГЪЛЪБОВО И БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ .N'21: "ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
БАУЧЕРИ ЗА ХР AiiA ПРЕЗ 2018г. НА ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ НА ЦСМП

СТАРА ЗАГОРА ПО НАРЕДБА .N'!!l1/21.12.2005 г." 
/изписва се предмета на обособената позиция/ 

ОТ Томбоу България ООД ЕИК.О40336507 . седалище и адрес на управление 

София, бул. Княз Ал. Дондуков 

представлявано от Манол Пиайотов Курдаланов 

лице за контакти: Невена георгиева Алексиева 

тел. 024920000 факс: 029805873 e-mail:info@tombou.bg. · 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

гр, 

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 

обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: 

"ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПРЕЗ 2018г. 
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФИЛИАЛИТЕ НА ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА В 

ГРАДОВЕТЕ: СТАРА ЗАГОРА, КАЗАНЛЪК, РАДНЕВО, ЧИРПАН, МЪГЛИЖ, 
ГУРКОВО, ПАВЕЛ БАНЯ, ГЪЛЪБОВО И БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" 
ПО .N'21: "ОТПЕЧАТВАНЕ И. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАУЧЕРИ ЗА ХРАНА 
ПРЕЗ 2018г. НА ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ НА ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА ПО 

· НАРЕДБА .N'!!ll/21.12.2005 r." 
/изписва се предмета на обособената позиция/ 

Ние от Томбоу България ООД 

................................................................ 
Приемаме и се считаме за обвързани от задълженията и условията, поети с 

настоящата оферта. 
Декларираме, че при изпълнение на обществената поръчка ще отпечатаме и 

доставим ваучери по вид и форма, отговарящи на изискванията, посочени Наредба N27 
от 09.07.2003 г. (обн. ДВ бр.бб/25.07.2003 г. , изм. и доп. ДВ бр.58/01.08.2010 г.). 

Върху ваучерите ще бъде изрично отбелязано, че са за храни . 

Заявяваме, че сме запознати с всички условия и документи за участие в 

процедурата, с изискванията за изготвяне и представяне на оферта, с изискванията към 

участниците и към изпълнението на поръчката, които приемаме. Заявяваме, че сме 

съгласни с условията на проекто-договора .. 
Заявяваме, че ще изпълняваме по . ч.ката от подписване на договора за 

общест ена поръчка до 31.12.2018г. и ще из лня~е-· всички зад:ьлжения по договора 

за еро на неговото действие. · 



Настоящото техническо предло)_Кение е валидно за период от 7 (седем) месеца от 
датата, определена за краен срок за получаваНе на оферти, съгласно обявлението за 
обществена поръчка и ще остане обвързващо за нас. ' 
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