
 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

 Конкретни технически спецификации: 

За изпълнение на предмета на поръчката следва да се осъществяват при заявка доставки 

на следните стоки/артикули:  

 

По Обособена позиция № 2 

Стоките, подлежащи на доставяне по тази обособена позиция са: 

 

№ Артикул Изисквания/спецификации Мярка 
Максимална цена в лева без 

ДДС 

Прогнозно 

количество 
/на база 
текущо 

потребление 

и очаквания/ 

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 1,55 800 

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 1,55 300 

3 

Папки за сортиране-

Картонена папка с 

ластик  

А4, 3 капака, PP фолио, 

различни цветове 
брой 0.60 20 

4 
Папки за сортиране - 

Папка "Дело" 

с връзки, с корици от 

здрав пресован картон, 

бяла, възможност за 

надписване на предна 

корица и гръб 

брой 0,4 500 

5 
Папки за сортиране - 

Папка с машинка 
А4, бяла, картон брой 0,1 3000 

6 
Папки за сортиране -

Папка с машинка  
А4 - пластмасова брой 0,1 3000 

7 

Папки за досиета -

Папка - пластмасова 

с ластик 

  брой 2 70 

8 

Папки за сортиране-

Папка - пластмасова 

с копче 

  брой 0,5 50 

9 

Папки за сортиране-

Папка висяща - за 

картотека 

А4, външен пластмасов 

гребен, държач, вътрешен 

джоб, бяла 

брой 0,6 300 

10 
Папки за сортиране -

Папка – джоб 

А4, кристал, 60 микрона,  

стандартна 

европерфорация 

опаковка 

100 бр. 
0,7 400 

11 
Блокноти - Тетрадка 

със спирала 

формат А4 с меки корици, 

80 стр. 
брой 0.5 50 



12 
Блокноти - Тетрадка 

със спирала  

формат А5 с меки корици, 

80 стр. 
брой 0,5 30 

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 0,4 200 

15 Кламери 

33 мм, метални 

поцинковани, заоблен 

връх, 100 бр. в опаковка 

Опаковка 

100 бр. 
0,45 700 

16 Кламери 

50 мм, поцинковани, 

заоблен връх, 100 бр. в 

опаковка 

опаковка 0,5 250 

17 Кламери 

77 мм, поцинковани, 

заоблен връх, 20 бр. в 

опаковка 

опаковка 2 50 

18 Кламери 

Пеперуда, метални, 

хромирани, 50 бр. в 

опаковка 

опаковка 0,3 50 

19 Кабърчета 

с висока якост при 

забиване, 100 бр. в 

опаковка, различни 

цветове 

опаковка 0,3 10 

20 Кабърчета 
нитовани кабари с висока 

якост при забиване 
кутия 0,7 10 

21 
Ролки за 

калкулатори 

57мм./28 м., ф 55 мм., 

еднопластова, офсет 
брой 0,5 50 

22 

Кочани с квитанции- 

Разходни касови 

ордери 

кочан брой 0,2 150 

23 

Кочани с квитанции 

- Приходни касови 

ордери 

кочан брой 0,4 100 

24 

Кочани с квитанции 

-Мемориални 

ордери 

кочан брой 0.5 10 

25 
Кочани с квитанции 

-  Пътни листове 
кочан брой 0,3 50 

26 

Счетоводни книги-

Приходно разходни 

книги за материални 

запаси 

  брой 1 30 

27 

Счетоводни книги-

Касова книга за 

дневни финансови 

отчети 

  брой 1 15 

 
     

Общо 

11 195 

 

 

В ценовото си предложение участник трябва да се съобрази с посочените в 

таблицата максимални единични стойности на артикулите, като не предлага по-

високи от тях, в противен случай офертата му ще бъде счетена за неотговаряща на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.  

 



Възложителят поставя изискване за максимален срок за изпълнение на конкретна 

заявка - до края на работния ден, следващ този, в който е получена съответната 

заявка. Всяка доставка следва да се извършва в рамките на работното време на 

Възложителя – 08.30 – 17.00 часа. Представянето на оферта, съдържаща срок за 

изпълнение на заявка за доставка на канцеларски материали, който е по-дълъг от 

определения от Възложителя е основание за определяне на офертата му за 

неотговаряща на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.  

 

Възложителят ще извършва индивидуални писмени заявки за видове и количества стоки 

- канцеларски материали, от тези, посочени в таблицата по-горе. Възложителят не се 

ангажира да изчерпи всички прогнозни количества до края на срока на договора. 

При необходимост количества от един артикул могат да се завишат за сметка на 

количествата от друг артикул, но без да се надвишава максималната прогнозна 

стойност на договора и съответната оферирана единична цена на артикул. 

 

Доставката на канцеларски материали следва да бъде извършена на риск на участника, 

определен за изпълнител, като собствеността и риска от погиване и повреда на 

подлежащите на доставяне канцеларски материали се носи от него до момента на 

подписване на предавателен-приемателен протокол.  

За всяка доставка на заявени канцеларски материали следва да се подписва 

предавателно-приемателен протокол. 

Участникът, избран за изпълнител трябва да осигури за своя сметка транспорта и 

разтоварването на заявените за доставка канцеларски материали до посочен от 

Възложителя адрес. 

Участникът, избран за изпълнител трябва да доставя 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. 

Участникът, избран за изпълнител трябва да отстранява установени недостатъци в 

доставените от него канцеларски материали, в сроковете, посочени в проекта на договор 

към настоящата документация. 

Участникът, избран за изпълнител трябва да осигури най-малко едно лице, което да е 

ангажирано с осъществяване на доставките и отговорно за контрол на качеството при 

извършването им. 

 


