
Образец № 4.2 . 

Наименование на участника:  "РОЕЛ-98" ООД, дружество с ограничена отговорност

Посочва се:

► фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма. 

Наименование на поръчката: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА*

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ ППЗОП

►   когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват наименованията на всички участници в него, 

както и правно организационната форма в случай, че има такава

Наименование на Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали, попадащи в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“

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. техническите спецификации.

Декларираме, че за срока на договора ще ивършваме доставки по заявка на Възложителя за: канцеларски материали 

Подлежащите на доставяне канцеларски материали отговарят на следните технически спецификации:

както следва

/в табличен вид се описват подлежащите на доставяне канцеларски материали и консумативи за периферни устройства, следвайки и доказвайки 

съответствието с всяко едно от изискванията на възложителя за всеки вид канцеларски материал от тези. Таблиците трябва да са по следните 

образци:



№ Артикул Изисквания на Възложителя

Изискана от 

Възложителя 

мярка

1
Папки за досиета - Папка- 

класьор

A4, борд 8 см., с метален кант на долен ръб, 

устойчив заключващ механизъм, изработен от 

здрав пресован картон покрит с PP фолио,  

сменяем етикет в джоб на гръб, различни 

цветове

брой
Папки за досиета - Папка- 

класьор

A4, борд 8 см., с метален кант на долен 

ръб, устойчив заключващ механизъм, 

изработен от здрав пресован картон покрит 

с PP фолио,  сменяем етикет в джоб на 

гръб, различни цветове

2
Папки за досиета-Папка- 

класьор

A4, борд 5 см., с метален кант на долен ръб, 

устойчив заключващ механизъм, изработен от 

здрав пресован картон покрит с PP фолио,  

сменяем етикет в джоб на гръб, различни 

цветове

брой
Папки за досиета-Папка- 

класьор

A4, борд 5 см., с метален кант на долен 

ръб, устойчив заключващ механизъм, 

изработен от здрав пресован картон покрит 

с PP фолио,  сменяем етикет в джоб на 

гръб, различни цветове

3
Папки за сортиране-Картонена 

папка с ластик 
А4, 3 капака, PP фолио, различни цветове брой

Папки за сортиране-

Картонена папка с ластик 
А4, 3 капака, PP фолио, различни цветове

4
Папки за сортиране - Папка 

"Дело"

с връзки, с корици от здрав пресован картон, 

бяла, възможност за надписване на предна 

корица и гръб

брой
Папки за сортиране - 

Папка "Дело"

с връзки, с корици от здрав пресован 

картон, бяла, възможност за надписване на 

предна корица и гръб

5
Папки за сортиране - Папка с 

машинка
А4, бяла, картон брой

Папки за сортиране - 

Папка с машинка
А4, бяла, картон

6
Папки за сортиране -Папка с 

машинка 
А4 - пластмасова брой

Папки за сортиране -

Папка с машинка 
А4 - пластмасова

7
Папки за досиета -Папка - 

пластмасова с ластик
брой

Папки за досиета -Папка - 

пластмасова с ластик

Пластмасова папка с ластик и три капака, 

едноцветна. Изработена от РР материал. 

Наситен, плътен цвят на пластмасата. 

Подходяща за пренасяне и съхранение на 

документация.

8
Папки за сортиране-Папка - 

пластмасова с копче
брой

Папки за сортиране-Папка 

- пластмасова с копче

Изработена от прозрачен цветен PP 

(полипропилен). За документи с формат  

А4

Предложение за артикул



9
Папки за сортиране-Папка 

висяща - за картотека

А4, външен пластмасов гребен, държач, 

вътрешен джоб, бяла
брой

Папки за сортиране-Папка 

висяща - за картотека

А4, външен пластмасов гребен, държач, 

вътрешен джоб, бяла

10
Папки за сортиране -Папка – 

джоб

А4, кристал, 60 микрона,  стандартна 

европерфорация
опаковка 100 бр.

Папки за сортиране -

Папка – джоб

А4, кристал, 60 микрона,  стандартна 

европерфорация

11
Блокноти - Тетрадка със 

спирала
формат А4 с меки корици, 80 стр. брой

Блокноти - Тетрадка със 

спирала
формат А4 с меки корици, 80 стр.

12
Блокноти - Тетрадка със 

спирала 
формат А5 с меки корици, 80 стр. брой

Блокноти - Тетрадка със 

спирала 
формат А5 с меки корици, 80 стр.

13 Кламери
28 мм, метални поцинковани, заоблен връх, 

100 бр. в опаковка
Опаковка 100 бр. Кламери

28 мм, метални поцинковани, заоблен 

връх, 100 бр. в опаковка

14 Кламери цветни
28 мм, цветни, заоблен връх, 100 бр. в 

опаковка
опаковка Кламери цветни

28 мм, цветни, заоблен връх, 100 бр. в 

опаковка

15 Кламери
33 мм, метални поцинковани, заоблен връх, 

100 бр. в опаковка
Опаковка 100 бр. Кламери

33 мм, метални поцинковани, заоблен 

връх, 100 бр. в опаковка

16 Кламери
50 мм, поцинковани, заоблен връх, 100 бр. в 

опаковка
опаковка Кламери

50 мм, поцинковани, заоблен връх, 100 бр. 

в опаковка

17 Кламери
77 мм, поцинковани, заоблен връх, 20 бр. в 

опаковка
опаковка Кламери

77 мм, поцинковани, заоблен връх, 20 бр. в 

опаковка

18 Кламери
Пеперуда, метални, хромирани, 50 бр. в 

опаковка
опаковка Кламери

Пеперуда, метални, хромирани, 50 бр. в 

опаковка

19 Кабърчета
с висока якост при забиване, 100 бр. в 

опаковка, различни цветове
опаковка Кабърчета

с висока якост при забиване, 100 бр. в 

опаковка, различни цветове

20 Кабърчета нитовани кабари с висока якост при забиване кутия Кабърчета
нитовани кабари с висока якост при 

забиване



21 Ролки за калкулатори 57мм./28 м., ф 55 мм., еднопластова, офсет брой Ролки за калкулатори 57мм./28 м., ф 55 мм., еднопластова, офсет

22
Кочани с квитанции- Разходни 

касови ордери
кочан брой

Кочани с квитанции- 

Разходни касови ордери
кочан, 100 листа вестникарска хартия

23
Кочани с квитанции - Приходни 

касови ордери
кочан брой

Кочани с квитанции - 

Приходни касови ордери
кочан, 100 листа вестникарска хартия

24
Кочани с квитанции -

Мемориални ордери
кочан брой

Кочани с квитанции -

Мемориални ордери
кочан, 100 листа вестникарска хартия

25
Кочани с квитанции -  Пътни 

листове
кочан брой

Кочани с квитанции -  

Пътни листове
кочан, 100 листа вестникарска хартия

26

Счетоводни книги-Приходно 

разходни книги за материални 

запаси

брой

Счетоводни книги-

Приходно разходни книги 

за материални запаси

 Формат А4. Твърди корици. Вестникарска 

хартия.

27
Счетоводни книги-Касова книга 

за дневни финансови отчети
брой

Счетоводни книги-Касова 

книга за дневни 

финансови отчети

185 л, м.к., 1/2 А4 по дългата

 

Декларираме, че за всяка доставка на заявени канцеларски материали ще подготвяме и ще подписваме предавателно-приемателен протокол.

Съгласни сме и приемаме, че Възложителят има право да извършва индивидуални писмени заявки за доставка на видове и количества канцеларски 

материали от тези, предмет на настоящата поръчка – посочени в Техническата спецификация за Обособена позиция № 2 от Документацията за участие 

и съобразно настоящото предложение.

Декларираме, че ще доставяме канцеларски материали на наш риск, в случай че бъдем определени за изпълнител, като собствеността и риска от 

погиване и повреда на подлежащите на доставяне канцеларски материали ще се носи от нас до момента на подписване на предавателен-приемателен 

протокол.



Град

1 Благоевград

2 Бургас

3 Варна

4 Велико Търново

5 Видин

6 Враца

7 Габрово

8 Добрич

9 Кърджали

10 Кюстендил

11 Ловеч

12 Монтана

13 Пазарджик

14 Перник

15 Плевен

16 Пловдив

17 Разград

18 Русе

19 Силистра

20 Сливен

21 Смолян

22 София

кръстовище на ул. "Цар Освободител“ и ул.“Толбухин“

бул. "България" № 86

ул. "Хайдушко изворче" № 28

Декларираме, че доставяните канцеларски материали, ще съответстват на действащите европейски стандарти и сертификати за качество и произход и на 

посочените изисквания в Техническата спецификация за Обособена позиция № 2 от Документацията за участие. 

Декларираме, че можем и ще осигурим за своя сметка транспорта и разтоварването на заявените за доставка канцеларски материали до посочен от 

Възложителя адрес, а именно:

ул. ”Македония” №137, тото-пункт

ул. "25-ти септември" 10

ул. "Екзарх Йосиф" № 4 блок "Рилите"

бул. "Демокрация" №58

бул. "България" №102

ул. "Хан Аспарух " № 8

ул. "Хан Крум" № 9

пл. "Петко Каравелов" №1, СИЦ

ул. "Димитър Константинов" №23А

ул. "Абаджийска"№ 25

ж.к. ”Освобождение” №8, тото-пункт

бул. ”Цар Освободител” № 123, тото-пункт

ул."Баба Мота" №13

ул. " Пазарска" № 6

ул. " Никола Войводов " № 17

ул."Бедек"№5

Административен адрес

пл. "Македония" №2

ул. “Калофер“ №10

бул. "Мария Луиза" 30



23 Стара Загора

24 Търговище

25 Хасково

26 Шумен

27 Ямбол

28 Велинград 

попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители. Същите следва да бъдат декларирани и в офертата

Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):

ул. "Цар Иван Александър" 98

ул. “Търговска“ №60

бул.“Съединение“ №46

ул. "Армейска" № 5а

пл."Славейков",ул."Св.Св.Кирил и Методий"№2

ул. "Дунав" № 20

Работите от обекта на поръчката, които ще бъдат предложени да се изпълняват от подизпълнители, както и техният дял са, както следва: Неприложимо

Съгласни сме, че в процеса на изпълнение на договора, Възложителят ще има право да извършва промени на административните адреси на доставка за 

съответните областни градове.  

Декларираме, че ще извършваме доставката по всяка една конкретна заявка в максимален срок - до края на работния ден, следващ 

този, в който е получена съответната заявка. Декларираме, че всяка доставка ще извършваме в рамките на работното време на 

Възложителя – 08.30 – 17.00 часа.

Декларираме, че ще доставяме канцеларски материали, добре опаковани и удобни за пренасяне и транспортиране съгласно БДС и в срок на годност не 

по-малко от 75% от общия /крайния/ срок на годност.

Декларираме, че ще отстраняваме установени недостатъци в доставени от нас канцеларски материали, в сроковете, посочени в проекта на договор, 

приложен към документацията за участие.

По преценка на участника друга информация, пряко свързана с изпълнението на предмета на поръчката: не



Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма "РОЕЛ-98" ООД, дружество с ограничена отговорност

Представляващ/и Роберт Левиев - управител (име и фамилия)

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

Дата 02.05.2017 г.

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)

Подпис ………………………………..

Дата ………………………

Когато участникът няма определена правна форма:

Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в обединението - име и фамилия)

Подпис/и ………………………………….

Подпис/и ………………………………..

Дата ………………………

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)

Подпис ……………………………….. Дата ………………………

*Предложението се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за 

задълженията и договорите (ЗЗД).

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не 

е юридическо лице по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)

*Предложението се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не 

е юридическо лице по ЗЗД, които участват в обединението.


