
 

Изх. № 02-01-1213 

 

Дата:25.04.2017 г. 

 

Разяснения по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства по 

обособени позиции:  

1. „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“  

2. „Доставка на канцеларски материали, попадащи в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“  

 

по постъпили на 21.04.2017 г. искания: 
 

 

Въпрос 1 

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

28 Фолио за ламиниране А4 пакет 25 
Моля да уточните броя 

листи в пакет 

 

Отговор на Въпрос 1: Възложителят очаква участниците да направят предложение за 

доставка на артикул „Фолио за ламиниране А4“ на мярка „пакет“, който обичайно 

съобразно посочената максимална стойност за артикула се състои от не по-малко от 50 

бр. листа. 

 

Въпрос 2 

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

29 Фолио за ламиниране А5 пакет 15 
Моля да уточните броя 

листи в пакет 

 

Отговор на Въпрос 2: Възложителят очаква участниците да направят предложение за 

доставка на артикул „Фолио за ламиниране А5“ на мярка „пакет“, който обичайно 

съобразно посочената максимална стойност за артикула се състои от не по-малко от 50 

бр. листа. 

 

Въпрос 3 

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 



30 Фолио за ламиниране 65/95 пакет 15 
Моля да уточните броя 

листи в пакет 

 

Отговор на Въпрос 3: Възложителят очаква участниците да направят предложение за 

доставка на артикул „Фолио за ламиниране 65/95“ на мярка „пакет“, който обичайно 

съобразно посочената максимална стойност за артикула се състои от не по-малко от 50 

бр. листа. 

 

Въпрос 4 

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

31 Фолио за ламиниране 111/154 пакет 15 
Моля да уточните броя 

листи в пакет 

 

Отговор на Въпрос 4: Възложителят очаква участниците да направят предложение за 

доставка на артикул „Фолио за ламиниране 111/154“ на мярка „пакет“, който обичайно 

съобразно посочената максимална стойност за артикула се състои от не по-малко от 50 

бр. листа. 

 

Въпрос 5  

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

32 Фолио за ламиниране 80/111 пакет 15 
Моля да уточните броя 

листи в пакет 

 

Отговор на Въпрос 5: Възложителят очаква участниците да направят предложение за 

доставка на артикул „Фолио за ламиниране 80/111“ на мярка „пакет“, който обичайно 

съобразно посочената максимална стойност за артикула се състои от не по-малко от 50 

бр. листа. 

 

Въпрос 6  

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

37 

Прозрачно фолио за принтери 

и копирни машини Premium 

Transparencies XEROX 

Кутия 100 листа 5 

Моля да уточните какъв е 

форматът на фолиото А3, 

А4, А5 или друг 

 

Отговор на Въпрос 6: Възложителят очаква участниците да направят предложение за 

доставка на артикул „Прозрачно фолио за принтери и копирни машини Premium 

Transparencies XEROX“ на мярка „кутия 100 листа“, който обичайно съобразно 

посочената максимална стойност за артикула е относим към формат А4. 



 

Въпрос 7  

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

81 

Самозалепващи етикети 

105х71 мм (16 етикета, А4), 

бели, универсални 

пакет 50 

По стандарт 

самозалепващи етикети 

105/37 са 16 етикета А4, 

Самозалепващи етикети 

105/71 са 8 етикета на лист 

А4. Моля да поясните кой 

е верният размер и брой 

етикети на лист А4 и колко 

листа трябва да съдържа 

един пакет 

 

Отговор на Въпрос 7: За артикул № 81 „Самозалепващи етикети – 105х71 мм (16 

етикета А4) бели универсални“, в техническата спецификация на поръчката, 

Възложителят е посочил коректно, че броят на етикетите на лист е 16, т.е. по 8 на 

страница. 

Възложителят очаква участниците да направят предложение за доставка на артикул 

„Самозалепващи етикети 105х71 мм (16 етикета, А4), бели, универсални“ на мярка 

„пакет“, който обичайно съобразно посочената максимална стойност за артикула се 

състои от не по-малко от 50 бр. листа/100 бр. страници. 

 

 

Въпрос 8 

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

118 Батерии А3 брой 100 

Моля да потвърдите дали 

под батерия А3 имате 

предвид батерия ААА 

 

Отговор на Въпрос 8: Под батерия А3 се има в предвид батерия ААА. 

 

Въпрос 9 

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

119 Батерии А2 брой 100 

Моля да потвърдите дали 

под батерия А2 имате 

предвид батерия АА 

 



Отговор на Въпрос 9: Под батерия А2 се има в предвид батерия АА. 

 

Въпрос 10 

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

124 

Заповед за командировка, 

която може да се поръча като 

минимален брой 

кочан по 100 100 

Моля да поясните как да 

разбираме „може да се 

поръча като минимален 

брой кочан по 100“ 

 

Отговор на Въпрос 10: Да се разбира като „1 кочан, съдържащ 100 броя заповед за 

командировка“ 

 

Въпрос 11 

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

135 

Мастило за офсет печат – 

CYAN HUBER, Martinez 

Ayala, Sun Chemical 

кг 30 

Моля да поясните каква е 

машината, за която ще се 

използват мастилата – 

дали е ролна или листова, 

дали има специални 

изисквания за конкретна 

серия мастила. Има серия 

мастила от Sun Chemical и 

Huber (примерно 

бързосъхнеща или пък за 

непопиващи субстрати). 

По-точно дали субстратът 

предполага някакви 

специални качества на 

мастилото и дали 

мастилото трябва да 

гарантира някакви 

специални устойчивости 

(светло-устойчивост, 

нитро-устойчивост, 

устойчивост на изтриване 

или други). Различната 

серия мастила има 

различна цена. 

 

Отговор на Въпрос 11: Възложителят може да уточни, че машината, за която ще се 

използва артикула „Мастило за офсет печат – CYAN HUBER, Martinez Ayala, Sun 



Chemical“, е листова и понастоящем за работа с нея се използва бързосъхнещо офсетово 

мастило.  

 

Въпрос 12 

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

136 

Мастило за офсет печат – 

MAGENTA HUBER, Martinez 

Ayala, Sun Chemical 

кг 30 

Моля да поясните каква е 

машината, за която ще се 

използват мастилата – 

дали е ролна или листова, 

дали има специални 

изисквания за конкретна 

серия мастила. Има серия 

мастила от Sun Chemical 

(примерно бързосъхнеща 

или пък за непопиващи 

субстрати). По-точно дали 

субстратът предполага 

някакви специални 

качества на мастилото и 

дали мастилото трябва да 

гарантира някакви 

специални устойчивости 

(светло-устойчивост, 

нитро-устойчивост, 

устойчивост на изтриване 

или други). Различната 

серия мастила има 

различна цена. 

 

Отговор на Въпрос 12: Възложителят може да уточни, че машината, за която ще се 

използва артикула „Мастило за офсет печат – MAGENTA HUBER, Martinez Ayala, Sun 

Chemical“, е листова и понастоящем за работа с нея се използва бързосъхнещо офсетово 

мастило. 

 

Въпрос 13 

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

137 

Мастило за офсет печат – 

YELLOW HUBER, Martinez 

Ayala, Sun Chemical 

кг 30 

Моля да поясните каква е 

машината, за която ще се 

използват мастилата – 

дали е ролна или листова, 

дали има специални 

изисквания за конкретна 



серия мастила. Има серия 

мастила от Sun Chemical 

(примерно бързосъхнеща 

или пък за непопиващи 

субстрати). По-точно дали 

субстратът предполага 

някакви специални 

качества на мастилото и 

дали мастилото трябва да 

гарантира някакви 

специални устойчивости 

(светло-устойчивост, 

нитро-устойчивост, 

устойчивост на изтриване 

или други). Различната 

серия мастила има 

различна цена. 

 

Отговор на Въпрос 13: Възложителят може да уточни, че машината, за която ще се 

използва артикула „Мастило за офсет печат – YELLOW HUBER, Martinez Ayala, Sun 

Chemical“, е листова и понастоящем за работа с нея се използва бързосъхнещо офсетово 

мастило. 

 

Въпрос 14 

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

138 

Мастило за офсет печат – 

BLACK HUBER, Martinez 

Ayala, Sun Chemical 

кг 30 

Моля да поясните каква е 

машината, за която ще се 

използват мастилата – 

дали е ролна или листова, 

дали има специални 

изисквания за конкретна 

серия мастила. Има серия 

мастила от Sun Chemical 

(примерно бързосъхнеща 

или пък за непопиващи 

субстрати). По-точно дали 

субстратът предполага 

някакви специални 

качества на мастилото и 

дали мастилото трябва да 

гарантира някакви 

специални устойчивости 

(светло-устойчивост, 

нитро-устойчивост, 

устойчивост на изтриване 

или други). Различната 



серия мастила има 

различна цена. 

 

Отговор на Въпрос 14: Възложителят може да уточни, че машината, за която ще се 

използва артикула „Мастило за офсет печат – BLACK HUBER, Martinez Ayala, Sun 

Chemical“, е листова и понастоящем за работа с нея се използва бързосъхнещо офсетово 

мастило. 

 

Въпрос 15 

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

148 

Плаки /пластини/ за офсет 

печат 730/605/0.30 мм wifac 

extreme 

Пакет (50 бр) 10 

Моля да поясните дали се 

оферира Термоплака, 

конвенционална плака или 

СТсР-плака 

 

Отговор на Въпрос 15: Възложителят очаква участниците да направят предложение за 

доставка на артикул „Плаки /пластини/ за офсет печат 730/605/0.30 мм wifac extreme“, 

което представлява съобразно посоченото позитивна офсетова печатна плака.  

 

Въпрос 16 

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

155 Проявител за плаки EGGEN литър 20 

Моля да поясните дали 

проявителят е за 

конвенционални или термо 

плаки 

 

Отговор на Въпрос 16: Възложителят очаква участниците да направят предложение за 

доставка на артикул „Проявител за плаки EGGEN“, който ще се използва за проявяване 

на конвенционална плака. 

 

Въпрос 17 

 

 
Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

220 

Консуматив с парт. № 

106R02756, за Xerox Work 

Centre 6027 

брой 6 

Моля да потвърдите, че е 

допусната техническа 

грешка при изписването на 

партиден № 106R02756 

поради факта, че не се 

предлага за българския 



пазар. Верният партиден 

номер е 106R02760 

Консуматив с парт. № 

06R02757, за Xerox Work 

Centre 6027 

брой 6 

Моля да потвърдите, че е 

допусната техническа 

грешка при изписването на 

партиден № 06R02757 

поради факта, че не се 

предлага за българския 

пазар. Верният партиден 

номер е 106R02761 

220 

Консуматив с парт. № 

106R02758, за Xerox Work 

Centre 6027 

брой 6 

Моля да потвърдите, че е 

допусната техническа 

грешка при изписването на 

партиден № 106R02758 

поради факта, че не се 

предлага за българския 

пазар. Верният партиден 

номер е 106R02762 

Консуматив с парт. № 

106R02759, за Xerox Work 

Centre 6027 

брой 6 

Моля да потвърдите, че е 

допусната техническа 

грешка при изписването на 

партиден № 106R02759 

поради факта, че не се 

предлага за българския 

пазар. Верният партиден 

номер е 106R02763 

 

Отговор на Въпрос 17: При изписване на горепосочените партидни номера на артикули: 

„Консуматив с парт. № 106R02756, за Xerox Work Centre 6027“ „Консуматив с парт. № 

06R02757, за Xerox Work Centre 6027“ „Консуматив с парт. № 106R02758, за Xerox Work 

Centre 6027“ „Консуматив с парт. № 106R02759, за Xerox Work Centre 6027“, не е 

допусната техническа грешка. Следва да се има предвид, че съобразно посоченото в 

документацията за участие във връзка с чл. 49, ал. 2 ЗОП, във всички части на 

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”. С оглед на това, участниците могат 

да предложат горните артикули с други партидни номера, стига да посочат 

еквивалентността им с изискуемите такива. 

 

Въпрос 18 

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

85 Поставка за визитки Мрежа 

Корпус от черна 

метална мрежа, 

за хартиено кубче  

брой 

Моля да потвърдите, че  е 

допусната грешка при 

изискването на 

Възложителя за позиция № 



с размери 90 х 90 

мм 

85 /това изискване трябва 

да е за позиция 86/. 

 

Отговор на Въпрос 18: Графа „Мярка /съгласно техническото предложение  на 

участник /“ по отношение на артикула „Поставка за визитки Мрежа“ е разменена по 

съдържание с тази на съседния му артикул „Поставка за кубче Мрежа“ и следва да се 

чете: „Корпус от черна метална мрежа, за хартиено кубче с размери за стандартна“. 

 

Въпрос 19 

№ Артикул 

Мярка 

/съгласно 

техническото 

предложение  на 

участник / 

Прогнозно 

количество 
Въпрос 

86 Поставка за кубче Мрежа 

Корпус от черна 

метална мрежа, 

за хартиено кубче  

с размери за 

стандартна 

брой 

Моля да потвърдите, че  е 

допусната грешка при 

изискването на 

Възложителя за позиция № 

86 /това изискване трябва 

да е за позиция 85/. 

 

Отговор на Въпрос 19: Графа „Мярка /съгласно техническото предложение  на 

участник /“ по отношение на артикула „Поставка за кубче Мрежа“ е разменена по 

съдържание с тази на съседния му артикул „Поставка за визитки Мрежа“ и следва да се 

чете: „Корпус от черна метална мрежа, за хартиено кубче  с размери 90 х 90 мм“. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

 

ДАМЯН ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

/заличен подпис на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ 


