
Образец № 4.1

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

  фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма. 

По обособена позиция № 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. канцеларски материали 
2. консумативи за периферни устройства - принтери, копирни машини, многофункционални машини и факсове и др. 

№ Артикул Изисквания на Възложителя

Изискана от 
Възложителя мярка 
/бр.,кг, пакет, друго 
– сочи се съответно/

1 Мултифункционална хартия, 
подходяща за наличната техника Формат А4, бяла, 80 гр./м2, Пакет от 500 листа

Формат А4, бяла, 
 - маса на единица площ, определена по БДС EN ISO 
536:2012  - 80,4 гр./кв.м.;
 - дебелина, определена по БДС ISO EN 534:2012  –  110
 - белота СIЕ, определена по ISO EN 11475:2004  –  167 
 - водопоглъщане по метода на Cobb60, определено по 
БДС ISO EN 535:2014  - 29,0 гр./кв.м.;
 - свойства при опън, определена по БДС EN ISO 1924-
2:2009  -  5485 метра в машинно направление;
 - грапавост по метода Bendtsen, определена по БДС 
17367:1995  - 153 мл./мин.;
 - непрозрачност, определена по БДС ISO 2471:2012  - 
94,3 %;
 - Степен на белота (Яркост) D65/10(+UV) (БДС ISO 
2470) –  113,5;
 - съдържание на влага, определена по БДС EN ISO 
287:2009  – 4.42 %                                             Пакет от 
500 листа

2 Мултифункционална хартия, 
подходяща за наличната техника Формат А3, бяла, 80 гр./м2, Пакет от 500 листа

Формат А3, бяла, 
 - маса на единица площ, определена по БДС EN ISO 
536:2012  - 80,4 гр./кв.м.;
 - дебелина, определена по БДС ISO EN 534:2012  –  110
 - белота СIЕ, определена по ISO EN 11475:2004  –  167 
 - водопоглъщане по метода на Cobb60, определено по 
БДС ISO EN 535:2014  - 29,0 гр./кв.м.;
 - свойства при опън, определена по БДС EN ISO 1924-
2:2009  -  5485 метра в машинно направление;
 - грапавост по метода Bendtsen, определена по БДС 
17367:1995  - 153 мл./мин.;
 - непрозрачност, определена по БДС ISO 2471:2012  - 
94,3 %;
 - Степен на белота (Яркост) D65/10(+UV) (БДС ISO 
2470) –  113,5;
 - съдържание на влага, определена по БДС EN ISO 
287:2009  – 4.42 %                                           Пакет от 500 
листа

3 Цветна хартия, 80 гр. формат А4, един цвят пакет от 50 листа формат А4, един цвят, пакет от 50 листа

№

Артикул Изисквания на Възложителя

Изискана от 
Възложителя 

мярка/бр.,кг, пакет, 
друго – сочи се 

съответно/

4 Пликове с въздушни мехурчета, 370х298 мм брой 370х298 мм, брой
5 Пликове с въздушни мехурчета 275х200 мм брой 275х200 мм, брой

6 Самозалепващи пликове за писма - 
А4, бял, офсет

229 х 324 мм, 90, за лист А4, залепване 
по тясната страна брой 229 х 324 мм, 90, за лист А4, залепване по тясната 

страна, брой

7 Самозалепващи пликове за писма - 
А4+, бял, офсет 250/353 мм, 90 брой 250/353 мм, 90, брой

8 Самозалепващи пликове за писма - 
А5, бял, офсет 162 х 229 мм, 80, за лист А5 брой 162 х 229 мм, 80, за лист А5, брой

9 Самозалепващи пликове за писма - 
бели С6, американски 114 х 162 мм, за лист А6 брой 114 х 162 мм, за лист А6, брой

10 Плик самозалепващ Е4 кафяв 300х400 мм брой 300х400 мм, брой
11 Хартиени пликове за CD-та 50 бр. в пакет брой 50 бр. в пакет, брой

12 Коректор течен, подходящ за различни видове 
хартия и мастило, с четка, 20 мл. брой течен, подходящ за различни видове хартия и мастило, с 

четка, 20 мл., брой

13 Коректор – лента 8 мм, покриваща мастила на всякаква 
основа брой 8 мм, покриваща мастила на всякаква основа, бройКоректор – лента

Самозалепващи пликове за писма - 
А4+, бял, офсет

Самозалепващи пликове за писма - 
А5, бял, офсет

Самозалепващи пликове за писма - 
бели С6, американски

Плик самозалепващ Е4 кафяв
Хартиени пликове за CD-та

Коректор

Пликове с въздушни мехурчета,
Пликове с въздушни мехурчета

Самозалепващи пликове за писма - 
А4, бял, офсет

Подлежащите на доставяне канцеларски материали и консумативи за периферни устройства отговарят на следните технически спецификации:

/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/консуматив за периферно устройство от тези, посочени в техническата спецификация за Обособена позиция № 1 от Документацията за 

участие. Таблиците трябва да са по следните образци:

Предложение за артикул

Пакет 1 

Мултифункционална хартия, 
подходяща за наличната техника

Мултифункционална хартия, 
подходяща за наличната техника

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 - неприложимо

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

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 извършваме доставки по заявка на Възложителя за:

Цветна хартия, 80 гр.

Предложение за артикул 

Пакет 2



14. Коректор – писалка
с метален връх, за корекции върху 

различни мастила, обикновена, копирна 
и факс хартия - 8 мл.

брой с метален връх, за корекции върху различни мастила, 
обикновена, копирна и факс хартия - 8 мл., брой

15. Гума комбинирана за молив и химикал брой комбинирана за молив и химикал, брой

16. Хартиено кубче от бели листчета 9х9 см., 250 листа, подлепено, хартия 
офсет брой 9х9 см., 250 листа, подлепено, хартия офсет, брой

17. Кубче - самозалепващи листчета 76 х 76 мм, 100 листа, различни цветове брой 76 х 76 мм, 100 листа, различни цветове, брой
18. Тиксо безцветно 19мм/66м брой 19мм/66м, брой
19. Тиксо безцветно 25мм/66м брой 25мм/66м, брой
20. Тиксо безцветно 48мм брой 48мм, брой

21. Тиксо безцветно 15 мм/66 м ХЕМУС, MAGRI или 
еквивалент брой 15 мм/66 м, брой

22. Тиксо хартиено широко 38мм/25м брой 38мм/25м, брой
23. Тиксо, двойнолепещо 10мм 10мм ХЕМУС, MAGRI или еквивалент брой 10мм , брой
24. Тиксо двустранно 30мм/10м брой 30мм/10м, брой
25. Тиксо безцветно, с диспенсър 12мм/30,5м брой 12мм/30,5м, брой

26. Тиксо, кафяво 50 мм/66 м ХЕМУС, MAGRI или 
еквивалент брой 50 мм/66 м, брой

27. Разделител – пластмасов А4, PVC, европерфорация , 10 цвята Опаковка от 10 бр. А4, PVC, европерфорация , 10 цвята, Опаковка от 10 бр.

28. Самозалепващи индекси 45 х 12 мм, лента, без следи при 
отлепване, 5 цвята х 25 листчета брой 45 х 12 мм, лента, без следи при отлепване, 5 цвята х 25 

листчета, брой
29. Фолио за ламиниране А4 мин. 50 бр. листа пакет  50 бр. листа, пакет
30. Фолио за ламиниране А5 мин. 50 бр. листа пакет  50 бр. листа, пакет
31. Фолио за ламиниране 65/95 мин. 50 бр. листа пакет  50 бр. листа, пакет
32. Фолио за ламиниране 111/154 мин. 50 бр. листа пакет  50 бр. листа, пакет
33. Фолио за ламиниране 80/111 мин. 50 бр. листа пакет  50 бр. листа, пакет

34. РVС фолио - ролка 1,26/50 м, 
оранж, гланц

ORACAL серия 641, № 35 или 
еквивалент, ролката разрязана на две 

равни части от по 0,63/50 м
кв.м. ORACAL серия 641, № 35, ролката разрязана на две 

равни части от по 0,63/50 м, кв.м.

35. РVС фолио - ролка 1,26/50 м, 
тъмно синьо, гланц

ORACAL серия 641,№ 49 или 
еквивавлент, ролката разрязана на две 

равни части от по 0,63/50 м
кв.м. ORACAL серия 641,№ 49, ролката разрязана на две 

равни части от по 0,63/50 м, кв.м.

36. РVС фолио - ролка 1,26/50 м, бяло, 
гланц

ORACAL серия 641,№ 10 или 
еквивалент, ролката разрязана на две 

равни части от по 0,63/50 м
кв.м. ORACAL серия 641,№ 10, ролката разрязана на две 

равни части от по 0,63/50 м, кв.м.

37. РVС фолио - ролка 1/50 м, бяло, 
гланц

ORACAL серия 641 или еквивалент,№ 
10 или еквивалент, цяла ролка кв.м. ORACAL серия 641,№ 10, цяла ролка, кв.м.

38. Прозрачно фолио за принтери и 
копирни машини

Premium Transparencies XEROX или 
еквивалент

кутия 100листа, 
формат А4

Premium Transparencies XEROX, кутия 100листа, формат 
А4

39. Лепило течно
45 мл., за хартия и картон, на водна 

основа, без миризма, с тампон за лесно 
нанасяне

брой 45 мл., за хартия и картон, на водна основа, без миризма, 
с тампон за лесно нанасяне, брой

40. Лепило сухо 10 гр., за хартия и картон, лесно за 
нанасяне, да не деформира хартията брой 10 гр., за хартия и картон, лесно за нанасяне,  не 

деформира хартията, брой

41. Кламеродържач, магнитен За съхранение на метални крамери или 
капфици брой За съхранение на метални кламери или карфици, брой

42. Телбод, усилен от 23/6 до 23/13 до 100 листа брой до 100 листа, брой
43. Телбод 24/6 до 30 листа до 30 листа брой до 30 листа, брой
44. Телчета за телбод 10/4, стоманени, 1000 бр. в опаковка опаковка 10/4, стоманени, 1000 бр. в опаковка, опаковка
45. Телчета за телбод 24/6, стоманени, 1000 бр. в опаковка опаковка 24/6, стоманени, 1000 бр. в опаковка, опаковка
46. Телчета за телбод 26/6, 1000 бр. в опаковка опаковка 26/6, 1000 бр. в опаковка, опаковка
47. Телчета за телбод 24/8, 1000 бр. в опаковка опаковка 24/8, 1000 бр. в опаковка, опаковка
48. Молив с гума твърдост HB брой твърдост HB, брой

49. Автоматичен молив
за графити - 0,5 мм., с гумирано тяло,с 

метален връх, прибиращ се писец, 
вградена гума

брой за графити - 0,5 мм., с гумирано тяло,с метален връх, 
прибиращ се писец, вградена гума, брой

50. Автоматичен молив
за графити - 0,7 мм., с гумирано тяло, с 

метален връх, прибиращ се писец, 
вградена гума

брой за графити - 0,7 мм., с гумирано тяло, с метален връх, 
прибиращ се писец, вградена гума, брой

51. Цветни моливи брой брой

52. Графити за автоматичен молив
0,5 мм., НB, черен, дължина 75мм., 

висококачествени полимерни 
миниграфити

12 бр. в опаковка 0,5 мм., НB, черен, дължина 75мм., висококачествени 
полимерни миниграфити, 12 бр. в опаковка

53. Графити за автоматичен молив
0,7 мм., НB, черен, дължина 75мм., 

висококачествени полимерни 
миниграфити

12 бр. в опаковка 0,7 мм., НB, черен, дължина 75мм., висококачествени 
полимерни миниграфити, 12 бр. в опаковка

54. Тънкописец
0,3 мм., синтетичен връх, защитен от 

висококачествена стомана, за 
ежедневно използване

брой 0,3 мм., синтетичен връх, защитен от висококачествена 
стомана, за ежедневно използване, брой

55. Тънкописец комплект 4 цвята
0,3 мм., синтетичен връх, защитен от 

висококачествена стомана, за 
ежедневно използване

опаковка 0,3 мм., синтетичен връх, защитен от висококачествена 
стомана, за ежедневно използване, опаковка

56. Перманентен маркер - комплект 4 
цвята

за писане върху всякакви повърхности, 
водо- и светлоустойчиво мастило, объл 

връх 1- 3 мм, син + зелен + червен + 
черен

опаковка
за писане върху всякакви повърхности, водо- и 

светлоустойчиво мастило, объл връх 1- 3 мм, син + зелен 
+ червен + черен, опаковка

57. Маркер за бяла дъска връх 1 - 4 мм, лесно изтриване, не 
оставя следи след изтриване брой връх 1 - 4 мм, лесно изтриване, не оставя следи след 

изтриване, брой

58. Комплект за бяла дъска
1 бр. гъба. 5 бр. цветни магнити. 4 бр. 

цветни маркери. 5 бр. сухи кърпи. 1 бр. 
почистваща течност 125 мл.

брой 1 бр. гъба. 5 бр. цветни магнити. 4 бр. цветни маркери. 5 
бр. сухи кърпи. 1 бр. почистваща течност 125 мл., брой

59. Teкст Маркер

перманентно мастило, за писане върху 
всякакви повърхности, водо- и 

светлоустойчиво мастило, скосен връх 
1.0-3.0 мм, различни цветове

брой
перманентно мастило, за писане върху всякакви 

повърхности, водо- и светлоустойчиво мастило, скосен 
връх 1.0-3.0 мм, различни цветове, брой

60. Маркер за CD/DVD перманентен, водо- и светлоустойчив, 
мастилото да не се размазва,0,4мм. брой перманентен, водо- и светлоустойчив, мастилото  не се 

размазва,0,4мм., брой

61. Маркер за CD/DVD
0,9 мм, перманентен, водо- и 

светлоустойчив, мастилото да не се 
размазва

брой 0,9 мм, перманентен, водо- и светлоустойчив, мастилото  
не се размазва, брой

62. Индиго черен цвят 100 листа в опаковка черен цвят, 100 листа в опаковка

63. Перфоратор капацитет до 80 листа,метална основа, 
ограничител брой капацитет до 80 листа,метална основа, ограничител, брой

64. Перфоратор за 1(една) дупка брой брой
65. Телбод капацитет до 10 листа, за телчета 24/6 брой капацитет до 10 листа, за телчета 24/6, брой
66. Антителбод Универсален брой Универсален, брой

Маркер за CD/DVD

Индиго

Перфоратор

Перфоратор за 1(една) дупка
Телбод

Антителбод

Тънкописец комплект 4 цвята

Перманентен маркер - комплект 4 
цвята

Маркер за бяла дъска

Комплект за бяла дъска

Teкст Маркер

Маркер за CD/DVD

Автоматичен молив

Автоматичен молив

Цветни моливи

Графити за автоматичен молив

Графити за автоматичен молив

Тънкописец

Телбод 24/6 до 30 листа
Телчета за телбод
Телчета за телбод
Телчета за телбод
Телчета за телбод

Молив с гума

РVС фолио - ролка 1/50 м, бяло, 
гланц

Прозрачно фолио за принтери и 
копирни машини

Лепило течно

Лепило сухо

Кламеродържач, магнитен

Телбод, усилен от 23/6 до 23/13

Фолио за ламиниране 65/95
Фолио за ламиниране 111/154
Фолио за ламиниране 80/111

РVС фолио - ролка 1,26/50 м, 
оранж, гланц

РVС фолио - ролка 1,26/50 м, 
тъмно синьо, гланц

РVС фолио - ролка 1,26/50 м, бяло, 
гланц

Тиксо безцветно, с диспенсър

Тиксо, кафяво

Разделител – пластмасов

Самозалепващи индекси

Фолио за ламиниране А4
Фолио за ламиниране А5

Тиксо безцветно
Тиксо безцветно

Тиксо безцветно

Тиксо хартиено широко
Тиксо, двойнолепещо 10мм

Тиксо двустранно

Коректор – писалка

Гума

Хартиено кубче от бели листчета

Кубче - самозалепващи листчета
Тиксо безцветно



67. Ножица размер 21 см., от закалена стомана, 
ергономична пластмасова дръжка брой размер 21 см., от закалена стомана, ергономична 

пластмасова дръжка, брой

68. Ножица размер 25 см., от закалена стомана, 
ергономична пластмасова дръжка брой размер 25 см., от закалена стомана, ергономична 

пластмасова дръжка, брой

69. Линия, дължина
пластмасова, прозрачна, с деления в 

сантиметри и милиметри, дължина 30 
см

брой пластмасова, прозрачна, с деления в сантиметри и 
милиметри, дължина 30 см, брой

70. Линия, дължина
пластмасова, прозрачна, с деления в 

сантиметри и милиметри, дължина 50 
см

брой пластмасова, прозрачна, с деления в сантиметри и 
милиметри, дължина 50 см, брой

71. Острилка устойчив метален корпус брой устойчив метален корпус, брой

72. Органайзер за бюро 6 клетки, функционален дизайн за 
организация на работното място брой 6 клетки, функционален дизайн за организация на 

работното място, брой

73. Комплект за почистване на 
компютърна техника

спрей за екран и клавиатура, флакон 
сгъстен въздух за почистване на 

труднодостъпни места на компютърна и 
друга офис техника, мокри и сухи 

кърпички, сухи кърпички

опаковка

спрей за екран и клавиатура, флакон сгъстен въздух за 
почистване на труднодостъпни места на компютърна и 

друга офис техника, мокри и сухи кърпички, сухи 
кърпички, опаковка

74. Почистващи кърпи
100 бр., в PVC кутия, навлажнени с 

натистатичен препарат, за всякакъв вид 
електронно оборудване

опаковка
100 бр., в PVC кутия, навлажнени с атистатичен 

препарат, за всякакъв вид електронно оборудване, 
опаковка

75. Кърпа Микрофибър Антистатик брой Антистатик, брой

76. Почистващ спрей със сгъстен 
въздух

400 мл., въздушен спрей за почистване 
на трудно достъпни места брой 400 мл., въздушен спрей за почистване на трудно 

достъпни места, брой

77. Вертикална поставка за бюро – 
органайзер

PVC, стабилно закрепване към 
повърхността, за съхранение на 

документи, папки и др., различни 
цветове

брой
PVC, стабилно закрепване към повърхността, за 

съхранение на документи, папки и др., различни цветове, 
брой

78. Хоризонтална поставка за бюро – 
органайзер

PVC, стабилно закрепване към 
повърхността, за съхранение на 

документи, папки и др., с възможност 
за надграждане, различни цветове

брой
PVC, стабилно закрепване към повърхността, за 

съхранение на документи, папки и др., с възможност за 
надграждане, различни цветове, брой

79. Ролки за касов апарат термо ролка за касов апарат, ширина 57 
мм., Ø 30 мм., дължина на ролката 28 м брой термо ролка за касов апарат, ширина 57 мм., Ø 30 мм., 

дължина на ролката 28 м, брой
80. Тампон за печат 70х110 мм, син брой 70х110 мм, син, брой
81. Тампон за печат 70х110 мм, черен брой 70х110 мм, черен, брой
82. Мастило за тампон 25 мм, син брой 25 мл, син, брой
83. Мастило за тампон 25 мм, черен брой 25 мл, черен, брой

84. Самозалепващи етикети 105х71 мм (8 етикета на лист А4), бели, 
универсални Пакет от 100 стр. 105х71 мм (8 етикета на лист А4), бели, универсални, 

Пакет от 100 стр.

85. Самозалепващи етикети 105х37 мм (16 етикета на лист А4), 
бели, универсални Пакет от 100 стр. 105х37 мм (16 етикета на лист А4), бели, универсални, 

Пакет от 100 стр.

86. Самозалепващи етикети 105х35 мм (16 етикета на лист А4), 
бели, универсални Пакет от 100 стр. 105х35 мм (16 етикета на лист А4), бели, универсални, 

Пакет от 100 стр.

87. Коркова дъска 60 х 90 см, плътен еластичен корк, с 
рамка от дърво, в комплект с кабари брой 60 х 90 см, плътен еластичен корк, с рамка от дърво, в 

комплект с кабари, брой

88. Коркова дъска 60 х 40 см, плътен еластичен корк, с 
рамка от дърво, в комплект с кабари брой 60 х 40 см, плътен еластичен корк, с рамка от дърво, в 

комплект с кабари, брой

89. Пинчета за коркова дъска Стоманени с пластмасова тлава, 
различни цветове опаковка Стоманени с пластмасова тлава, различни цветове, 

опаковка

90. Поставка за визитки Мрежа Корпус от черна метална мрежа, 
размери за стандартна визитка брой Корпус от черна метална мрежа, размери за стандартна 

визитка, брой

91. Поставка за кубче Мрежа Корпус от черна метална мрежа, за 
хартиено кубче с размери 90 х 90 мм брой Корпус от черна метална мрежа, за хартиено кубче с 

размери 90 х 90 мм, брой
92. CD-R диск 701 MB, 48x шпиндел от 50 бр. 701 MB, 48x, шпиндел от 50 бр.
93. DVD-R диск 4,7 GB, 16x шпиндел от 25 бр. 4,7 GB, 16x, шпиндел от 25 бр.
94. DVD+RW диск 4,7 GB, 4х шпиндел от 10 бр. 4,7 GB, 4х, шпиндел от 10 бр.
95. DVD+R диск 4,7 GB, 16х шпиндел от 25 бр. 4,7 GB, 16х, шпиндел от 25 бр.
96. Пластмасови кутии за DVD и CD брой брой
97. Флаш памет USB 4 GB брой 4 GB, брой
98. Флаш памет USB 8 GB брой 8 GB, брой
99. Флаш памет USB 16 GB брой 16 GB, брой
100 Флаш памет USB 32 GB брой 32 GB, брой
101 Флаш памет USB 64 GB брой 64 GB, брой
102 Флаш памет USB 128 GB брой 128 GB, брой
103 Макетно ножче 9 мм. брой 9 мм., брой
104 Макетно ножче 18 мм метален държач брой 18 мм метален държач, брой
105 Резци за макетен нож кутия (10 бр.) кутия (10 бр.)
106 Ластици d 1,4 x 50 mm кг кг
107 Ластици d 1,4 x 70 mm кг кг
108 Щипка за хартия 19 мм брой 19 мм, брой
109 Кошче метално брой метално, брой

110 Калкулатор Настолен калкулатор, дисплей 12 
разряда; размери: 124x102x25 мм брой Настолен калкулатор, дисплей 12 разряда; размери: 

124x102x25 мм, брой

111 Калкулатор по-голям размер Настолен калкулатор, дисплей 12 
разряда; размери: 199x153x30 мм брой Настолен калкулатор, дисплей 12 разряда; размери: 

199x153x30 мм, брой
112 Мокрилник брой брой
113 Монетник +графа за 2 лева брой брой
114 Тетрадка формат А4 с твърди корици брой формат А4 с твърди корици, брой
115 Тетрадка формат А5 с твърди корици брой формат А5 с твърди корици, брой
116 Дневник ЕДДС 100 листа, твърди корици брой 100 листа, твърди корици, брой

117 Перманентен маркер скосен връх 
червен и черен За писане върху всякакви повърхности брой За писане върху всякакви повърхности, брой

118 Химикал – син Възможност за следене на мастилото брой Възможност за следене на мастилото, брой
119 Химикал – червен Възможност за следене на мастилото брой Възможност за следене на мастилото, брой
120 Химикал – черен Възможност за следене на мастилото брой Възможност за следене на мастилото, брой
121 Карирана хартия Формат А4 опаковка 250 листа Формат А4, опаковка 250 листа

122
Бадж пластмасов двулицев 
хоризонтален + щипка (да не е 
отделно от баджа)

Пластмасов двулицев бадж от твърд 
висококачествен прозрачен пластмасов 

материал – 54х87мм
брой Пластмасов двулицев бадж от твърд висококачествен 

прозрачен пластмасов материал – 54х87мм, брой

123 Паус А4, 92 гр. Diamant Extra Special или еквивалент пакет 500 листа Diamant Extra Special, пакет 500 листа
124 Батерии А3 /ААА/ брой брой
125 Батерии А2 /АА/ брой брой
126 Пътна книжка 21/14 см брой 21/14 см, брой

Карирана хартия
Бадж пластмасов двулицев 

хоризонтален + щипка ( не е 
отделно от баджа)

Паус А4, 92 гр.
Батерии А3 /ААА/
Батерии А2 /АА/

Пътна книжка

Тетрадка
Дневник ЕДДС

Перманентен маркер скосен връх 
червен и черен
Химикал – син

Химикал – червен
Химикал – черен

Кошче

Калкулатор

Калкулатор по-голям размер

Мокрилник
Монетник +графа за 2 лева

Тетрадка

Макетно ножче
Макетно ножче

Резци за макетен нож
Ластици d 1,4 x 50 mm
Ластици d 1,4 x 70 mm

Щипка за хартия

Флаш памет USB
Флаш памет USB
Флаш памет USB
Флаш памет USB
Флаш памет USB
Флаш памет USB

Поставка за кубче Мрежа

CD-R диск
DVD-R диск

DVD+RW диск
DVD+R диск

Пластмасови кутии за DVD и CD

Самозалепващи етикети

Самозалепващи етикети

Коркова дъска

Коркова дъска

Пинчета за коркова дъска

Поставка за визитки Мрежа

Ролки за касов апарат

Тампон за печат
Тампон за печат

Мастило за тампон
Мастило за тампон

Самозалепващи етикети

Комплект за почистване на 
компютърна техника

Почистващи кърпи

Кърпа Микрофибър
Почистващ спрей със сгъстен 

въздух

Вертикална поставка за бюро – 
органайзер

Хоризонтална поставка за бюро – 
органайзер

Ножица

Ножица

Линия, дължина

Линия, дължина

Острилка

Органайзер за бюро



127 Касови книги- химизирани с 
твърди корици брой брой

128 Трудови книжки брой брой

129 Командировъчни
1 кочан, съдържащ 

100 броя 
командировъчни

1 кочан, съдържащ 100 броя командировъчни

130
Заповед за командировка, която 
може да се поръча като минимален 
брой

1 кочан, съдържащ 
100 броя заповед за 

командировка
1 кочан, съдържащ 100 броя заповед за командировка

131 Вносни бележки /химизирани/ кочан кочан 50 листа

132 Книга за начален и периодичен 
инструктаж по ЗБУТ брой по ЗБУТ, брой

133
Книга инструктаж по безопастност 
и здраве при работа (ежедневен 
инструктаж)

по ЗБУТ брой по ЗБУТ, брой

134 Сервитьорски сметки кочан кочан 50 листа
135 Хартиено кубче от бели листчета 9х9 см., 500 листа, подлепено брой 9х9 см., 500 листа, подлепено, брой
136 Хартиено кубче от бели листчета 9х15 см., 500 листа, подлепено брой 9х15 см., 500 листа, подлепено, брой
137 Авансови отчети кочан кочан кочан
138 Искания 2/3 А4 химизирани брой 2/3 А4 химизирани, брой
139 Складови разписки 2/3 А4 химизирани брой 2/3 А4 химизирани, брой
140 Стокови разписки 2/3 А4 химизирани брой 2/3 А4 химизирани, брой
141 ИЗОПРОПАНОЛ C3H8O литър литър
142 Спирт за горене Pastelo литър Pastelo, литър
143 Кореселин ОРГАХИМ литър ОРГАХИМ, литър
144 Лепило Ц-200 - ОРГАХИМ кг ОРГАХИМ, кг
145 Латексови ръкавици S, M, L, XL EPSILON чифт EPSILON, чифт

146
Сезал (Канап за балиране от 
полипропилен) метр.№ 0.3, 
300м/кг

АСЕНОВА КРЕПОСТ кг АСЕНОВА КРЕПОСТ, кг

№ Модел периферно устройство
за което се изисква консуматив

Изискуем от Възложителя 
консуматив/тонер/

1. HP - 5 L C3906A оригинален 
консуматив C3906A заместител ITP-C3906A

2. HP LaserJet Pro M203dw барабан HP 32A оригинален 
консуматив CF232A заместител ITP-CF232A

3. HP LaserJet Pro M203dw G3Q47A оригинален 
консуматив CF230A заместител ITP-CF230A

4. HP LaserJet MFP M426 fdn 26А оригинален 
консуматив CF226A заместител ITP-CF226A

5. HP Laser Jet E72535dn w9005mc оригинален 
консуматив w9005mc заместител ITP-w9005mc

6. HP LaserJet 1160 Q5949A оригинален 
консуматив Q5949A заместител ITP-Q5949A

7. HP LaserJet 2300 Q2610A оригинален 
консуматив Q2610A заместител ITP-Q2610A

8. HP LaserJet 1020 Q2612A оригинален 
консуматив Q2612A заместител ITP-Q2612A

9. HP LaserJet 2100 C4096A оригинален 
консуматив C4096A заместител ITP-C4096A

10. HP LaserJet 3030 Q2612A оригинален 
консуматив Q2612A заместител ITP-Q2612A

11. HP LaserJet 3052 Q2612A оригинален 
консуматив Q2612A заместител ITP-Q2612A

12. HP LaserJet 3055 Q2612A оригинален 
консуматив Q2612A заместител ITP-Q2612A

CE250A оригинален 
консуматив CE250A заместител ITP-CE250A

CE251A оригинален 
консуматив CE251A заместител ITP-CE251A

CE252A оригинален 
консуматив CE252A заместител ITP-CE252A

CE253A оригинален 
консуматив CE253A заместител ITP-CE253A

14. HP LaserJet 1018 Q2612А оригинален 
консуматив Q2612А заместител ITP-Q2612А

15. HP LaserJet 1005 CB435A оригинален 
консуматив CB435A заместител ITP-CB435A

16. HP LaserJet 1015 Q2612A оригинален 
консуматив Q2612A заместител ITP-Q2612A

17. HP LaserJet 1200 C7115A оригинален 
консуматив C7115A заместител ITP-C7115A

18. HP LaserJet 1300 Q2613A оригинален 
консуматив Q2613A заместител ITP-Q2613A

19. HP LaserJet 1536 CE278A оригинален 
консуматив CE278A заместител ITP-CE278A

20. HP LaserJet 1212NF CE285A оригинален 
консуматив CE285A заместител ITP-CE285A

CE505A оригинален 
консуматив CE505A              заместител ITP-CE505A              

CE505X оригинален 
консуматив CE505X заместител ITP-CE505X

22. HP LaserJet P1006 CB435A оригинален 
консуматив CB435A заместител ITP-CB435A

23. HP LaserJet P1102 CE285A оригинален 
консуматив CE285A заместител ITP-CE285A

24. HP LaserJet P1005 CB435A оригинален 
консуматив CB435A заместител ITP-CB435A

25. HP LaserJet M1132 MFP CE285L оригинален 
консуматив CE285A заместител ITP-CE285A

26. HP LaserJet M1005 MFP Q2612A оригинален 
консуматив Q2612A заместител ITP-Q2612A

27. HP LaserJet Q 2612A тонер оригинален 
консуматив Q2612A заместител ITP-Q2612A

28. HP LaserJet HP 1020A Q2612A оригинален 
консуматив Q2612A заместител ITP-Q2612A

21. HP LaserJet P2055

Латексови ръкавици S, M, L, XL
Сезал (Канап за балиране от 
полипропилен) метр.№ 0.3, 

300м/кг

Пакет 3
Предложение за консуматив/тонер – 

оригинал Предложение за консуматив/ тонер –заместител

13. HP LaserJet 3525

Складови разписки
Стокови разписки

ИЗОПРОПАНОЛ C3H8O
Спирт за горене

Кореселин
Лепило Ц-200 -

Книга инструктаж по безопастност 
и здраве при работа (ежедневен 

инструктаж)
Сервитьорски сметки

Хартиено кубче от бели листчета
Хартиено кубче от бели листчета

Авансови отчети
Искания

Касови книги- химизирани с 
твърди корици

Трудови книжки

Командировъчни

Заповед за командировка, която 
може да се поръча като минимален 

брой
Вносни бележки /химизирани/
Книга за начален и периодичен 

инструктаж



CE310A оригинален 
консуматив CE310A заместител ITP-CE310A

CE311A оригинален 
консуматив CE311A заместител ITP-CE311A

CE312A оригинален 
консуматив CE312A заместител ITP-CE312A

CE313A оригинален 
консуматив CE313A заместител ITP-CE313A

CE264X оригинален 
консуматив CE264X заместител ITP-CE264X

CF031A оригинален 
консуматив CF031A заместител ITP-CF031A

CF033A оригинален 
консуматив CF033A заместител ITP-CF033A

CF032A оригинален 
консуматив CF032A заместител ITP-CF032A

CB540A оригинален 
консуматив CB540A заместител ITP-CB540A

CB541A оригинален 
консуматив CB541A заместител ITP-CB541A

CB542A оригинален 
консуматив CB542A заместител ITP-CB542A

CB543A оригинален 
консуматив CB543A заместител ITP-CB543A

32. HP LaserJet CE 285A/85A тонер оригинален 
консуматив CE285A заместител ITP-CE285A

C8727AN оригинален 
консуматив C8727AE заместител ITP-C8727AE

C9352AN оригинален 
консуматив C9352AE заместител ITP-C9352AE

C6625A оригинален 
консуматив C6625A заместител ITP-C6625A

C6615N оригинален 
консуматив C6615DE заместител ITP-C6615DE

35. Samsung 1510 ML1710D3 оригинален 
консуматив ML1710D3 заместител ITP-ML1710D3

36. Samsung 1710 ML1710D3 оригинален 
консуматив ML1710D3 заместител ITP-ML1710D3

37. Samsung-ML 1665 D104S оригинален 
консуматив SU737A заместител ITP-MLT-D1042S

38. Samsung-ML 1710P ML-1710D3 оригинален 
консуматив ML1710D3 заместител ITP-ML1710D3

39. Samsung M2675 F MLT-D116L оригинален 
консуматив SU828A заместител ITP-MLT-D116L

40. Samsung SCX-4216S SCX4216D3 оригинален 
консуматив SCX-4216D3 заместител ITP-SCX-4216D3

41. Samsung SXC-4300 MLT-D109S оригинален 
консуматив MLT-D1092S заместител ITP-MLT-D1092S

42. Canon PC D340 Cartridge T (S35) оригинален 
консуматив Cartridge T (S35) заместител ITP-Cartridge T (S35)

43. Canon LBP 2900B Cartridge 703 оригинален 
консуматив Cartridge 703 заместител ITP-Cartridge 703

44. Canon L 11121 E 703 оригинален 
консуматив Cartridge 703 заместител ITP-Cartridge 703

45. Canon I SENSWS MF 3010 725 оригинален 
консуматив CRG-725 заместител ITP-CRG-725

46. Canon-i-sensys MF 4010 FX10 оригинален 
консуматив FX10 заместител ITP-FX10

47. Canon MF 4010 FX10 оригинален 
консуматив FX10 заместител ITP-FX10

48. Canon Cartridge T тонер оригинален 
консуматив Cartridge T заместител ITP-Cartridge T 

49. Canon-i-sensys LBR 7018C 729 – четири цвята тонер касети /cyan, 
magenta,yellow,black/

оригинален 
консуматив CRG-729 bk/c/m/y заместител ITP-CRG-729 bk/c/m/y

50. Brother DCP-1610 WE TN1030 оригинален 
консуматив TN1030 заместител ITP-TN1030

51. Brother DCP 811 ODN тонер оригинален 
консуматив TN3330 заместител ITP-TN3330

52. Brother DCP-L2500D TN2320 оригинален 
консуматив TN2320 заместител ITP-TN2320

53. Brother FAX 2920 TN2000 оригинален 
консуматив TN2000 заместител ITP-TN2000

54. Brother TN 2000 тонер оригинален 
консуматив TN2000 заместител ITP-TN2000

55. Brother HL 1430 TN6600 оригинален 
консуматив TN6600 заместител ITP-TN6600

56. Brother MFC-1810E TN1030 оригинален 
консуматив TN1030 заместител ITP-TN1030

57. Brother HL2240 TN2220 оригинален 
консуматив TN2220 заместител ITP-TN2220

58. Brother DCP-L5500DN тонер TN3430 оригинален 
консуматив  TN3430 заместител ITP-TN3430

59. Brother MFC-L2730dw оригинален 
консуматив TN2410 заместител ITP-TN2410

60. Факс Brother 2920 super J3 TN-350 оригинален 
консуматив TN2000 заместител ITP-TN2000

106R02723 оригинален 
консуматив 106R02723 заместител ITP-106R02723

106R02721 оригинален 
консуматив 106R02721 заместител ITP-106R02721

62. Xerox Work Centre 3615 барабан 
113R00773

оригинален 
консуматив 113R00773 заместител ITP-113R00773

106R02760 оригинален 
консуматив 106R02760 заместител ITP-106R02760

106R02761 оригинален 
консуматив 106R02761 заместител ITP-106R02761

106R02762 оригинален 
консуматив 106R02762 заместител ITP-106R02762

106R02763 оригинален 
консуматив 106R02763 заместител ITP-106R02763

64. Xerox Work Centre 3025KN 106R02773 оригинален 
консуматив 106R02773 заместител ITP-106R02773

61. Xerox Work Centre 3615

63. Xerox Work Centre 6027

31. HP COLOR LaserJet CP1215

33. HP office Jet 5610

34. HP Desk Jet P 840 C

29. HP LaserJet CP1025 Color

30. HP LaserJet CM4540 MFP



65. Xerox Phaser 3117 106R01159 оригинален 
консуматив 106R01159 заместител ITP-106R01159

66. Xerox Phaser 3100 MFP 106R01378 оригинален 
консуматив 106R01378 заместител ITP-106R01378

106R02233 оригинален 
консуматив 106R02233 заместител ITP-106R02233

106R02234 оригинален 
консуматив 106R02234 заместител ITP-106R02234

106R02235 оригинален 
консуматив 106R02235 заместител ITP-106R02235

106R02236 оригинален 
консуматив 106R02236 заместител ITP-106R02236

68. Xerox Phaser 6600 Imaging Unit Kit
/108R01121/

оригинален 
консуматив 108R01121 заместител ITP-108R01121

69. Xerox Phaser 3125 106R01159 оригинален 
консуматив 106R01159 заместител ITP-106R01159

70. Xerox Phaser 3140 108R00909 оригинален 
консуматив 108R00909 заместител ITP-108R00909

71. Sharp MX-M356NV тонер оригинален 
консуматив MX-315GT заместител ITP-MX-315GT

72. Факс Panasonic - KX- FT 35 термо хартия оригинален 
консуматив термо хартия 210/15 заместител термо хартия 210/15

73. Факс Panasonic - KX- FT 908 термо хартия оригинален 
консуматив термо хартия 210/15 заместител термо хартия 210/15

74. Факс Panasonic - KX- FT 932 термо хартия оригинален 
консуматив термо хартия 210/15 заместител термо хартия 210/15

75. Факс Panasonic - KX- FT 207 термо хартия оригинален 
консуматив термо хартия 210/15 заместител термо хартия 210/15

76. DEVELOP Ineo 215 TN118 оригинален 
консуматив TN118 заместител ITP-TN118

77. DEVELOP 1502 104B оригинален 
консуматив 104B заместител ITP-104B

78. Lexmark E120 12035SA оригинален 
консуматив 12035SA заместител ITP-12035SA

79. TOSHIBA T -181E тонер оригинален 
консуматив T-1810E заместител ITP-T-1810E

80. TOSHIBA E STUDIO 166 T1640 оригинален 
консуматив T1640 заместител ITP-T1640

81. OKI MICROLINE 3321 лента оригинален 
консуматив 09002303 заместител ITP-09002303

82. EPSON EPL 5900 S050087 оригинален 
консуматив S050087 заместител ITP-S050087

83. PANASONIC KX- FHD331 Лента мастилена за факс оригинален 
консуматив 

Лента мастилена за 
факс KX-FA57 заместител Лента мастилена за факс ITP-KX-FA57

84. Konika Minolta bizhub 283 TN 217 оригинален 
консуматив TN 217 заместител ITP-TN 217

85. Konica Minolta bizhub 554 TN 322 оригинален 
консуматив TN 322 заместител ITP-TN 322

86. Коника Минолта DI1611 TN 114 оригинален 
консуматив TN 114 заместител ITP-TN 114

87. Lexmark E210 10S0150 оригинален 
консуматив 10S0150 заместител ITP-10S0150

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

ул. ”Македония” №137, тото-пункт
кръстовище на ул. "Цар Освободител“ и ул.“Толбухин“

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."Бедек"№5
ул. "25-ти септември" 10
ул. "Екзарх Йосиф" № 4 блок "Рилите"
бул. "Демокрация" №58
бул. "България" №102
ул. "Хан Аспарух " № 8

пл. "Македония" №2
ул. “Калофер“ №10
бул. "Мария Луиза" 30
ул."Баба Мота" №13
ул. " Пазарска" № 6
ул. " Никола Войводов " № 17

Съгласни сме и приемаме, че Възложителят има право да извършва индивидуални писмени заявки за доставка на видове и количества канцеларски материали и консумативи за периферни устройства, 
от тези, предмет на настоящата поръчка – посочени в Техническата спецификация за Обособена позиция № 1 от Документацията за участие и съобразно настоящото предложение.

Декларираме, че ще доставяме канцеларски материали и/или консумативи за периферни устройства на наш риск, в случай че бъдем определени за изпълнител, като собствеността и риска от погиване 
и повреда на подлежащите на доставяне канцеларски материали и/или консумативи за периферни устройства ще се носи от нас до момента на подписване на предавателен-приемателен протокол.

Декларираме, че за всяка доставка на заявени канцеларски материали и/или консумативи за периферни устройства ще подготвяме и ще подписваме предавателно-приемателен протокол.

Декларираме, че доставяните канцеларски материали и/или консумативи за периферни устройства, 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 и/или консумативи за периферни устройства до посочен от 
Възложителя адрес, а именно:

Административен адрес

67. Xerox Phaser 6600



21 Смолян
22 София
23 Стара Загора
24 Търговище
25 Хасково
26 Шумен
27 Ямбол
28 Велинград 

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 01.04.2019 г.

Декларираме, че ще доставяме канцеларски материали и/или консумативи за периферни устройства, 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 и/или консумативи за периферни устройства, 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: няма

Работите от обекта на поръчката, които ще бъдат предложени да се изпълняват от подизпълнители, както и техният дял са, както следва: - неприложимо. Няма да използваме подизпълнители

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

ул. "Дунав" № 20
ул. "Цар Иван Александър" 98
ул. “Търговска“ №60
бул.“Съединение“ №46

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 24 /словом: двадесет и четири/  часа от получаване на съответната заявка. Декларираме, че всяка 
доставка ще извършваме в рамките на работното време на Възложителя – 08.30 – 17.00 часа.

бул. "България" № 86
ул. "Хайдушко изворче" № 28
ул. "Армейска" № 5а
пл."Славейков",ул."Св.Св.Кирил и Методий"№2
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