
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

По Обособена позиция № 2 

 

№ Артикул Изисквания/спецификации Мярка 
Максимална цена в лева без 

ДДС 

Прогнозно 

количество 

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 1,8 1800 

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 1,8 700 

3 

Папки за сортиране-

Картонена папка с 

ластик  

А4, 3 капака, PP фолио, 

различни цветове 
брой 1 100 

4 
Папки за сортиране - 

Папка "Дело" 

с връзки, с корици от 

здрав пресован картон, 

бяла, възможност за 

надписване на предна 

корица и гръб 

брой 0,4 1000 

5 
Папки за сортиране - 

Папка с машинка 
А4, бяла, картон брой 0,1 100 

6 
Папки за сортиране -

Папка с машинка  
А4 - пластмасова брой 0,1 1500 

7 

Папки за досиета -

Папка - пластмасова 

с ластик 

  брой 2 100 

8 

Папки за сортиране-

Папка - пластмасова 

с копче 

  брой 0,9 100 

9 

Папки за сортиране-

Папка висяща - за 

картотека 

А4, външен пластмасов 

гребен, държач, вътрешен 

джоб, бяла 

брой 0,6 100 

10 
Папки за сортиране -

Папка – джоб 

А4, кристал, 60 микрона,  

стандартна 

европерфорация 

опаковка 

100 бр. 
0,7 1 000 

11 
Блокноти - Тетрадка 

със спирала 

формат А4 с меки корици, 

80 стр. 
брой 1,7 50 

12 
Блокноти - Тетрадка 

със спирала  

формат А5 с меки корици, 

80 стр. 
брой 0,9 50 



13 Кламери 

28 мм, метални 

поцинковани, заоблен 

връх, 100 бр. в опаковка 

Опаковка 

100 бр. 
0,2 1000 

14 Кламери цветни 
28 мм, цветни, заоблен 

връх, 100 бр. в опаковка 
опаковка 0,4 2000 

15 Кламери 

33 мм, метални 

поцинковани, заоблен 

връх, 100 бр. в опаковка 

Опаковка 

100 бр. 
0,45 200 

16 Кламери 

50 мм, поцинковани, 

заоблен връх, 100 бр. в 

опаковка 

опаковка 0,9 200 

17 Кламери 

77 мм, поцинковани, 

заоблен връх, 20 бр. в 

опаковка 

опаковка 4 200 

18 Кламери 

Пеперуда, метални, 

хромирани, 50 бр. в 

опаковка 

опаковка 0,3 120 

19 Кабърчета 

с висока якост при 

забиване, 100 бр. в 

опаковка, различни 

цветове 

опаковка 0,5 100 

20 Кабърчета 
нитовани кабари с висока 

якост при забиване 
кутия 0,7 100 

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

еднопластова, офсет 
брой 0,8 200 

22 

Кочани с квитанции- 

Разходни касови 

ордери 

кочан брой 0,2 200 

23 

Кочани с квитанции - 

Приходни касови 

ордери 

кочан брой 0,5 200 

24 
Кочани с квитанции -

Мемориални ордери 
кочан брой 1,2 50 

25 
Кочани с квитанции -  

Пътни листове 
кочан брой 0,8 150 

26 

Счетоводни книги-

Приходно разходни 

книги за материални 

запаси 

  брой 1,2 50 

27 

Счетоводни книги-

Касова книга за 

дневни финансови 

отчети 

  брой 3,5 100 

 
     

Общо 

прогнозно 

количество– 

11 470 

 

 


