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1. Предложение за изпълнение на поръчката Въпросник
3 Въпроси

попълнени Преглед

1.1.1. попълнени  Минимално изискване  

попълнени

Помощ
 

Всички оферти  Кооперация “Панда” оферта  Изисквания  1. Предложение за изпълнение на поръчката  

Въпроси

Системно време: 21.6.2018 г. 10:29 ч.   

0685 Доставка на канцеларски материали за
нуждите на Изпълнителна агенция "Главна
инспекция по труда"  

1.1. Техническо предложение

Съгласие с условията на поръчката
  

Участникът декларира с Да/Не съгласие с условията за изпълнение на поръчката, изброени във въпроса
  

 

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация при следните условия:
 1.Приемаме срокът за изпълнение на доставките да бъде от датата на сключване на договора до

достигане на максималната му стойност, но не по-късно от 06.03.2020 г.
 2.Приемаме да доставяме артикулите посочени от Възложителя в Поканата,  и в пълно съответствие с

изискванията, поставени в  нея, за което прилагаме попълнен  Образец № 2б.
 3.Приемаме доставяните от нас артикули да бъдат:

Избор на изпълнител

Параметри    График    Изисквания    Образец на ценова оферта    Участници    Въпроси и отговори  

  Оферти    Оценка    Сравнение и избор    Тръжно досие    Договор с изпълнителя

Кооперация “Панда”

Елка Каменова - Цанкова
029766896
zop@office1.bg

100%

Николай Тюркеджиев
директор
Изход

 
Дейности
Публикувани процедури за РС

Събиране на заявки

Рамкови споразумения

Мини-процедури

Документен център

Съобщения

Известявания

Календар

 
Персонална информация
Информационно табло

Фирмен профил

Мoят профил

Контакти

Николай Тюркеджиев
02 8101757
Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.govern

Лице за контакт:

СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки

https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/OfferDetailsSurveyPreview.aspx?groupId=1014&tenderId=685&offerid=2345&surveyId=667
javascript:showTooltip('ctl00_ctl00_mainContent_mainContent_ucPageHelp_divHelpPopupContainer');
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https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/OfferDetailsSurveyGroups.aspx?tenderId=685&offerId=2345&surveyId=667
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1.1.2. попълнени  Минимално изискване  

Метод на оценяване от
Комисията:

 Да / Не

Не - Минимално изискване

Нови и неупотребявани;
Произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за

периода на ползването им;

4. Доставката на канцеларските материали ще се извършва по начина и до местата, определени от
Възложителя и конкретизирани в проекта на договор.

 II. Допълнителни условия за изпълнение на поръчката: 
 1. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
 2. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в

приложения към документацията за участие проект на договор.
 4. Настоящото предложение е валидно 120 (сто  и двадесет) дни от крайния срок за подаване на

офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на
този срок.

 ПРИЛОЖЕНИЯ
 Към настоящото техническо предложение прилагам в СЕВОП:

 1.Образец №2б попълнен и приложен към въпросника Техническо предложение в СЕВОП.
  

 

Да (Най-добър)
Не (Най-лош) (Минимално
изискване)

Предложение за изпълнение на поръчката

Участникът следва да попълни таблицата приложена към въпроса, като попълни  артикулите посочени от
Възложителя в Поканата с наименование, марка и модел на предлаганите от него канцеларски
материали.

Документи към въпроса:

 Образец 2б към Техническото предложение за об.п.1 2017 .xls 113 Kb

 

Прикачени документи:

https://sevop.minfin.bg/doc/d1c7b0fd-3042-463e-9ecf-a6665ec6e7e2/%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%86%202%d0%b1%20%d0%ba%d1%8a%d0%bc%20%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be....xls
javascript:void(0);
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1.1.3. попълнени  Минимално изискване  

Метод на оценяване от
Комисията:

 Да / Не

Не - Минимално изискване

 

 Copy of Образец 2б към Техническото....xls 173 Kb

Деклариране отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Участникът следва да декларира отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

Документи към въпроса:

 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.doc 168 Kb

 

Прикачени документи:

 Декларация по чл. 54, ал. 1.doc 178 Kb

 Декларация по чл. 54, ал. 1.doc_A.p7m 182 Kb

 Декларация по чл. 54, ал. 1.doc_E.p7m 182 Kb

 Декларация по чл. 54, ал. 1.doc_G.p7m 182 Kb

 Декларация по чл. 54, ал. 1.doc_K.p7m 182 Kb

 Декларация по чл. 54, ал. 1.doc_R.p7m 182 Kb

 Декларация по чл. 54, ал. 1.doc_S.p7m 182 Kb

 Декларация по чл. 54, ал. 1.doc_T.p7m 182 Kb

https://sevop.minfin.bg/doc/47ca84b9-8cd7-43eb-ab4f-85dd41dabc3a/Copy%20of%20%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%86%202%d0%b1%20%d0%ba%d1%8a%d0%bc%20%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd....xls
https://sevop.minfin.bg/doc/79e2696f-d58e-46d2-9d46-0dcf04b60d0d/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%d1%87%d0%bb.%2054%2c%20%d0%b0%d0%bb.%201....doc
https://sevop.minfin.bg/doc/1ac5057a-b3ee-4a31-9b0c-43f001c2f538/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%d1%87%d0%bb.%2054%2c%20%d0%b0%d0%bb.%201.doc
https://sevop.minfin.bg/doc/3189d207-cb88-4c83-8c23-d631e506a4a4/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%d1%87%d0%bb.%2054%2c%20%d0%b0%d0%bb.%201....p7m
https://sevop.minfin.bg/doc/b23c64a5-aa82-4798-a0b6-b9f049b5ad15/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%d1%87%d0%bb.%2054%2c%20%d0%b0%d0%bb.%201....p7m
https://sevop.minfin.bg/doc/6fcbfe6d-9ed0-4e64-8916-a890cd109fa0/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%d1%87%d0%bb.%2054%2c%20%d0%b0%d0%bb.%201....p7m
https://sevop.minfin.bg/doc/b589b939-c795-4dcc-aaa9-53e51535d9e1/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%d1%87%d0%bb.%2054%2c%20%d0%b0%d0%bb.%201....p7m
https://sevop.minfin.bg/doc/8be5aaa2-4411-446f-8493-921a320b2d76/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%d1%87%d0%bb.%2054%2c%20%d0%b0%d0%bb.%201....p7m
https://sevop.minfin.bg/doc/6e8bf2bb-03ce-45bd-b00f-a7ccd019848e/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%d1%87%d0%bb.%2054%2c%20%d0%b0%d0%bb.%201....p7m
https://sevop.minfin.bg/doc/d6e17e03-3530-4312-af46-e90e14e83a13/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%d1%87%d0%bb.%2054%2c%20%d0%b0%d0%bb.%201....p7m
javascript:void(0);
https://sevop.minfin.bg/


21/06/2018 Оферти | СЕВОП

https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/OfferDetailsSurveyGroupQuestions.aspx?groupId=1014&tenderId=685&offerid=2345&surveyId=667 4/4

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма
"Административен капацитет", съфинансиран от Европейският съюз чрез
Европейския социален фонд 
Възложител: ЦООП към МФ 
Изпълнител: НегоПро
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Доставка на канцеларски материали. Обособена позиция 1 Образец 2 б към Техническото предложение

1 2 3 4 5

Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски 
материали"Образец №  2б към Техническото предложение

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка

Спецификации на 
предложените от участника 
артикули, в т.ч. марка, вид и 
т.н.

Мярка

# Артикул
1 [КМ-КУ -7] Кутия архивна, размери 33-36см на 20-25 см по 8 см 

или по 10 см ширина
брой O1S Кутия архивна, размери 33 

см на 20 см по 8 см ширина
брой

2 [КМ-КУ-1] Кашони картонени с размер 600х400х400 мм брой O1S Кашони картонени с размер 
600х400х400 мм

брой

3 [КМ-КУ-3] Кашони картонени с размер 450х350х310 мм брой O1S Кашони картонени с размер 
450х350х310 мм

брой

4 [КМ-КУ-4] Кашони картонени с размер 300х600х600 мм брой O1S Кашони картонени с размер 
300х600х600 мм

брой

5 [КМ-КУ-5] Кашони картонени с размер 200х550х550 мм брой O1S Кашони картонени с размер 
200х550х550 мм

брой

6 [КМ-КУ-8] Кутия архивна от мукава с капак и връзки. Външен 
капак 250х350х85 мм; втори външен капак 115х350х85 мм; 
връзки за външен капак - дължина 200 мм, двата капака се 
припокриват, с надписи, долен и горен капак 250х115х85, с 
връзки

брой Кутия архивна от мукава с капак 
и връзки. Външен капак 
250х350х85 мм; втори външен 
капак 115х350х85 мм; връзки за 
външен капак - дължина 200 мм, 
двата капака се припокриват, с 
надписи, долен и горен капак 
250х115х85, с връзки

брой

7 [КМ-Рмк-1] Рамка за картина. За А4 с пластмасова или 
дървена рамка и стъкло за покритие

брой O1S Рамка за картина. За А4 с 
пластмасова рамка и стъкло за 
покритие

брой

8 [КМ - СД -11] Дискети 3,5 инч. 1,44 мб. 10 бр. в кутия кутия Дискети 3,5 инч. 1,44 мб. 10 бр. в 
кутия - Nashua

кутия

Page 1



Доставка на канцеларски материали. Обособена позиция 1 Образец 2 б към Техническото предложение

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка

Спецификации на 
предложените от участника 
артикули, в т.ч. марка, вид и 
т.н.

Мярка

9 [КМ - КУ-6] Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по 
100мм или 6 архивни кутии по 80 мм; размери на кашона 
560мм х 360мм х 260мм (+/-10% отклонение от размерите)

брой O1S Кашони за архивиране за 5 
архивни кутии по 100мм или 6 
архивни кутии по 80 мм; размери 
на кашона 563мм х 368мм х 
267мм

брой

10 [КМ- ПС-12] Кутия за 60 бр. CD плъзгащ механизъм, да се 
предлага в сив и син цвят

брой HAMA Кутия за 60 бр. CD 
плъзгащ механизъм, сив и син 
цвят

брой

11 [КМІПС-Дск-1] Почистваща дискета брой Почистваща дискета - Diskette брой
12 [КМ-ПС-1] Клавиатура  PS2 брой O1S HK-725 Клавиатура  PS2 брой
13 [КМ-ПС-11] BluRay диск BD-RE 25GB 25 GB (single-layer) брой VERBATIM BluRay диск BD-RE 

25GB 25 GB (single-layer)
брой

14 [КМ-ПС-12] BluRay диск BD-RE 50GB 50 GB (dual-layer) брой VERBATIM BluRay диск BD-RE 
50GB 50 GB (dual-layer)

брой

15 [КМ-ПС-2] Клавиатура USB брой MSONIC Клавиатура USB брой
16 [КМ-ПС3] Оптична мишка с два бутона и скрол PS2 брой O1S HM-712 Оптична мишка с 

два бутона и скрол PS2
брой

17 [КМ-ПС-4] Оптична мишка с два бутона и скрол USB брой MSONIC Оптична мишка с два 
бутона и скрол USB

брой

18 [КМ-ПС-5] Флаш памет 8 GB USB 3.0 брой VERBATIM Флаш памет 8 GB 
USB 3.0

брой

19 [КМ-ПС-6] Флаш памет 16 GB USB 3.0 брой VERBATIM Флаш памет 16 GB 
USB 3.0

брой

20 [КМ-ПС-7] Флаш памет 32 GB USB 3.0 брой VERBATIM Флаш памет 32 GB 
USB 3.0

брой

21 [КМ-ПС-8] Подложка за мишка брой VAKOSS Подложка за мишка брой
22 [КМ-Пс-Ку-св] Кутия за 60 бр. CD заключващ механизъм брой HAMA Кутия за 60 бр. CD 

заключващ механизъм
брой

Page 2



Доставка на канцеларски материали. Обособена позиция 1 Образец 2 б към Техническото предложение

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка

Спецификации на 
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23 [КМ-Рз -3] Разклонител със защита Profil Black  мин. 5 гнезда, 
мин. 5 метра кабел и среден изход за заземяване 
/евростандарт/

брой O1S Разклонител със защита 
Profil Black   5 гнезда,  5 метра 
кабел и среден изход за 
заземяване /евростандарт/

брой

24 [КМ-Рз-1] Разклонител  с мин. 4 гнезда,  мин.3 м. захранващ 
кабел и среден извод за заземяване по БДС или еквивалентен 
стандарт

брой O1S Разклонител  с   4 гнезда,    
3 м. захранващ кабел и среден 
извод за заземяване по БДС или 
еквивалентен стандарт

брой

25 [КМ-Рз-2] Разклонител  с 5 гнезда,  мин.5 м. захранващ 
кабел,On/Off бутон

брой O1S Разклонител  с 5 гнезда,    5 
м. захранващ кабел,On/Off бутон

брой

26 [КМ-СД-1] Дискове CD 700 MB за запис на данни, 24x макс. 
скорост  50 бр. в шпиндел

шпиндел O1S Дискове CD 700 MB за запис 
на данни, 24x макс. скорост  50 
бр. в шпиндел

шпиндел

27 [КМ-СД-10] Джоб за CD: от PVC, с перфорация за 2 бр. CD брой VAKOSS Джоб за CD: от PVC, с 
перфорация за 2 бр. CD

брой

28 [КМ-СД-11] Дискове за директен печат CD-R ,  оп.50 опаковка VERBATIM Дискове за директен 
печат CD-R ,  оп.50

опаковка

29 [КМ-Сд-12] Диск за многократно почистване на СД устройство брой O1S Диск за многократно 
почистване на СД устройство

брой

30 [КМ-СД-13] Дискове за директен  печат DVD-R , 4.7 GB, оп.50,  
min. 24x,

опаковка VERBATIM Дискове за директен  
печат DVD-R , 4.7 GB, оп.50,  min. 
24x,

опаковка

31 [КМ-СД-2] Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / (120 мин.) 25 бр. в 
шпиндел

шпиндел O1S Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / 
(120 мин.) 25 бр. в шпиндел

шпиндел

32 [КМ-СД3] Дискове CD-RW, 24х максимална скорост, 700MB, с 
пластм. кутия

кутия VERBATIM Дискове CD-RW, 24х 
максимална скорост, 700MB, с 
пластм. кутия

кутия
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33 [КМ-СД-4] Дискове DVD-R/+R: 8,5 GB двуслоен компактдиск за 
еднократен запис 8х скорост, с пластм. кутия

кутия VERBATIM Дискове DVD-R/+R: 
8,5 GB двуслоен компактдиск за 
еднократен запис 8х скорост, с 
пластм. кутия

кутия

34 [КМ-СД-5] Дискове DVD-RW 4.7 GB (120 мин.) 52 макс.скорост, 
25 бр. в шпиндел

шпиндел VERBATIM Дискове DVD-RW 4.7 
GB (120 мин.) 52 макс.скорост, 25 
бр. в шпиндел

шпиндел

35 [КМ-СД-7] Калъф за CD- ROM за мин. 24 диска брой HT CD WALLET Калъф за CD- 
ROM за  24 диска

брой

36 [КМ-СД-8] Калъф за CD- ROM за мин. 56 диска брой E.BOX Калъф за CD- ROM за   64 
диска

брой

37 [КМ-СД-9] Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD брой O1S Джоб за CD: от PVC за 1 бр. 
CD

брой

38 [КМ50] Джобове за визитник А4 (брой) брой TOP Джобове за визитник А4 
(брой)

брой

39 [КМ-Чвс-1] Червен восък  0.5 кг брой Червен восък  0.5 кг - О1S брой
40 [КМ-Ро-1] Ролки за касов апарат,  р-р 28+28 мм x 19 m, 20 бр в 

опаковка, офсетова хартия
опаковка O1S Ролки за касов апарат,  р-р 

28+28 мм x 19 m, 20 бр в 
опаковка, офсетова хартия

опаковка

41 [КМ-Ро-10] Ролки за касов апарат от р-р79 мм/ 80мм 12 бр. в 
опаковка  термо хартия

опаковка O1S Ролки за касов апарат от р-
р79 мм/ 80мм 12 бр. в опаковка  
термо хартия

опаковка

42 [КМ-РО-12] Ролки за касов апарат р-р 57мм/ф 48 12 бр. в 
опаковка термо хартия

опаковка O1S Ролки за касов апарат р-р 
57мм/ф 48 12 бр. в опаковка 
термо хартия

опаковка

43 [КМ-Ро-2] Ролки за касов апарат,  р-р 35+20мм/48 12 бр в 
опаковка, термо хартия

опаковка O1S Ролки за касов апарат,  р-р 
35+20мм/48 12 бр в опаковка, 
термо хартия

опаковка

44 [КМ-Ро-3] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в 
опаковка  офсетова хартия

опаковка O1S Ролки за касов апарат, р-р 
57мм/ 55мм 12 бр в опаковка  
офсетова хартия

опаковка
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45 [КМ-Ро-4] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в 
опаковка  термо хартия

опаковка O1S Ролки за касов апарат, р-р 
57мм/ 55мм 12 бр в опаковка  
термо хартия

опаковка

46 [КМ-Ро-5] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в 
опаковка химизирана хартия

опаковка O1S Ролки за касов апарат, р-р 
57мм/ 55мм 12 бр в опаковка 
химизирана хартия

опаковка

47 [КМ-РО-6] Ролки за касов апарат, р-р57мм/ 40мм 12 бр в 
опаковка  химизирана хартия

опаковка O1S Ролки за касов апарат, р-
р57мм/ 40мм 12 бр в опаковка  
химизирана хартия

опаковка

48 [КМ-Ро-7] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 40мм 12 бр в 
опаковка термо хартия

опаковка O1S Ролки за касов апарат, р-р 
57мм/ 40мм 12 бр в опаковка 
термо хартия

опаковка

49 [КМ-Ро-9] Ролки за касов апаратот  р-р 75мм/ 15мм 12 бр в 
опаковка  химизирана хартия

опаковка O1S Ролки за касов апаратот  р-р 
75мм/ 15мм 12 бр в опаковка  
химизирана хартия

опаковка

50 [КМ-Ро-11] Ролки за касов апарат р-р 57мм/ф 48мм 12 бр в 
опаковка  термо хартия

опаковка O1S Ролки за касов апарат р-р 
57мм/ф 48мм 12 бр в опаковка  
термо хартия

опаковка

51 [КМ-Тт-1] Бележник-азбучник формат А4, сто листа, шит, 
ламиниран, с твърди корици

брой O1S Бележник-азбучник формат 
А4, сто листа, шит, ламиниран, с 
твърди корици

брой

52 [КМ-Тт-10] Тетрадка протоколна мин.80 листа, формат А 4, 
твърди корици, тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м, редове

брой O1S Тетрадка протоколна  100 
листа, формат А 4, твърди 
корици, тяло от офсетова хартия, 
70 гр кв.м, редове

брой

53 [КМ-Тт-11] Тетрадка, офсет, линирана, мин.80 листа, формат 
А4, меки корици, 70 гр кв.м

брой O1S  Тетрадка, офсет, линирана, 
100 листа, формат А4, меки 
корици, 70 гр кв.м

брой

54 [КМ-Тт-12] Тетрадка протоколна мин.180  листа формат А5, 
твърди кориции, спирала, 70 гр.кв.м.

брой O1S  Тетрадка протоколна   180  
листа формат А5, твърди 
кориции, спирала, 70 гр.кв.м.

брой
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55 [КМ-Тт-13] Тетрадка със спирала формат А5, меки корици 
мин.80 листа, 70 гр кв.м

брой O1S  Тетрадка със спирала 
формат А5, меки корици   80 
листа, 70 гр кв.м

брой

56 [КМ-Тт-14] Настолен работен календар-бележник със спирала 
за 2018 г. и 2019 г.

брой РИЛА Настолен работен 
календар-бележник със спирала 
за 2018 г. и 2019 г.

брой

57 [КМ-ТТ-15] Тетрадка офсет линирана, мин. 90 листа, формат 
А4, твърди корици, спирала, 70 гр.кв.м.

брой O1S  Тетрадка офсет линирана,  
100 листа, формат А4, твърди 
корици, спирала, 70 гр.кв.м.

брой

58 [Км-ТТ-16] Тетрадка офсет, линирана, мин. 90 листа, формат 
А5, твърди корици, спирала, 70 гр. кв. м.

брой O1S Тетрадка офсет, линирана, 
100 листа, формат А5, твърди 
корици, спирала, 70 гр. кв. м.

брой

59 [КМ-Тт-2] Бележник със спирала, формат А4, твърди корици, 
тяло от офсетова хартия 70 гр/кв.м, 100 ± 10% листа

брой O1S  Бележник със спирала, 
формат А4, твърди корици, тяло 
от офсетова хартия 70 гр/кв.м, 
100   листа

брой

60 [КМ-Тт-3] Бележник, формат А4, твърда подвързия, книжно 
тяло от офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 80  броя листа.

брой O1S Бележник, формат А4, 
твърда подвързия, книжно тяло 
от офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 
80  броя листа.

брой

61 [КМ-Тт-4] Бележник - азбучник, формат А5, твърда подвързия 
от изк.кожа, книжно тяло от  бяла офсетова хартия 70 гр/кв.м,  
80 листа, ± 10%,

брой O1S Бележник - азбучник, 
формат А5, твърда подвързия от 
изк.кожа, книжно тяло от  бяла 
офсетова хартия 70 гр/кв.м,  80 
листа,  

брой

62 [КМ-Тт-5] Бележник със спирала, формат А5, твърди корици, 
тяло от офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 100  ± 10% бр. листа.

брой O1S Бележник със спирала, 
формат А5, твърди корици, тяло 
от офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 
100 бр. листа.

брой

Page 6



Доставка на канцеларски материали. Обособена позиция 1 Образец 2 б към Техническото предложение

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка

Спецификации на 
предложените от участника 
артикули, в т.ч. марка, вид и 
т.н.

Мярка

63 [КМ-Тт-6] Бележник  формат A5, твърди корици, тяло от 
офсетова хартия, линирана, 70 гр/кв.м, 200± 10% бр. листа.

брой FRESH Бележник  формат A5, 
твърди корици, тяло от офсетова 
хартия, линирана, 70 гр/кв.м, 200 
бр. листа.

брой

64 [КМ-Тт-7] Бележник  формат  165/120мм, офсетова хартия 70 
гр/кв.м, с изкуствена кожа  и лого по образец, мин.  60 листа± 
10%.

брой Бележник  формат  165/120мм, 
офсетова хартия 70 гр/кв.м, с 
изкуствена кожа  и лого по 
образец, 60 листа. 

брой

65 [КМ-Тт-8] Бележник  формат  150мм/200мм, 80 ± 10% 
бр.листа, от офсетова хартия,   с бели листа, с перфорация по 
късата страна с надпис лого по заявка.

брой Бележник  формат  
150мм/200мм, 80  бр.листа, от 
офсетова хартия,   с бели листа, 
с перфорация по късата страна с 
надпис лого по заявка.

брой

66 [КМ-Тт-9] Тетрадка протоколна мин.180 листа, формат А 4 
/твърди корици/, тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м., редове

брой O1S Тетрадка протоколна   180 
листа, формат А 4 /твърди 
корици/, тяло от офсетова 
хартия, 70 гр кв.м., редове

брой

67 [КМ-ПС-15] Флаш памет 4 GB USB 3.0 брой VERBATIM Флаш памет 4 GB 
USB 3.0

брой

68 [КМ-СЗЛ-21] Самозалепващи се листа формат А4. 
Самозалепващи листа /бели или сиви/ с възможност за печат 
през лазарни и мастилено струйни принтери. Водо и влаго 
устойчиви. 20 броя в опаковка.

опаковка TANEX Самозалепващи се листа 
формат А4. Самозалепващи 
листа /бели/ с възможност за 
печат през лазарни и мастилено 
струйни принтери. Водо и влаго 
устойчиви. 20 броя в опаковка.

опаковка

69 [КМ-Бтр -1]  Батерии алкални 1.5 волта ААА /R03/ 4 броя в 
опаковка

опаковка VERBATIM Батерии алкални 1.5 
волта ААА /R03/ 4 броя в 
опаковка

опаковка

70 [КМ-Бтр -11] Батерия CR2025 3V  Lithium брой VERBATIM Батерия CR2025 3V  
Lithium

брой
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71 [КМ-Бтр -2] Батерии алкални 1.5 волта АА /R6/ 4 броя в 
опаковка

опаковка VERBATIM Батерии алкални 1.5 
волта АА /R6/ 4 броя в опаковка

опаковка

72 [КМ-Бтр -3] Батерии алкални 1.5 волта LR 14 C 2 броя в 
опаковка

опаковка VERBATIM Батерии алкални 1.5 
волта LR 14 C 2 броя в опаковка

опаковка

73 [КМ-Бтр -4] Батерии алкални 1.5 волта LR 20 D 2 броя в 
опаковка

опаковка VERBATIM Батерии алкални 1.5 
волта LR 20 D 2 броя в опаковка

опаковка

74 [КМ-Бтр -5] Батерия - 9 волта брой VERBATIM Батерия - 9 волта брой
75 [КМ-Бтр -6] Батерия -LR23A 12 волта брой VERBATIM Батерия -LR23A 12 

волта
брой

76 [КМ-Бтр -7] Батерии  CR 2032 брой VERBATIM Батерии  CR 2032 брой
77 [КМ-БТР-12] Батерия   9 V, акумулаторна 9 Volt (8.4)( 150-250 

mAh) NiMH
брой VERBATIM Батерия   9 V, 

акумулаторна 9 Volt (8.4)( 150-
250 mAh) NiMH

брой

78 [КМ-Кб-1.] Кабари/ пинчета за коркова дъска, стоманени с 
пластмасова глава, микс от цветове, мин. 30 броя в кутия.

кутия O1S Кабари/ пинчета за коркова 
дъска, стоманени с пластмасова 
глава, микс от цветове, 50 броя в 
кутия.

кутия

79 [КМ-Кб-2.] Кабари 40 бр. в кутия нитовани. кутия BEIFA A+ Кабари 40 бр. в кутия 
нитовани.

кутия

80 [КМ-Кб-3.] Карфици с метална глава в кутийка мин.30 гр. 
Кутията.

кутия BEIFA A+ Карфици с метална 
глава в кутийка 30 гр. Кутията.

кутия

81 [КМ-Кб-4.] Кабари за подвързване, тип "скрепка" 38 мм. кутия кутия MAS Кабари за подвързване, тип 
"скрепка" 38 мм. кутия

кутия

82 [КМ-Ккл -1] Калкулатор 12 разряден, настолен с  размери 
150/180/20 мм (+/-10%)

брой O1S Калкулатор 12 разряден, 
настолен с  размери 150/180/20 
мм

брой

83 [КМ-Ккл -2] Калкулатор: 16 разряден, чупещо рамо на дисплея, 
двойно захранване, пластмасови бутони, размери 200х150х25 
мм (+/-10%)

брой Калкулатор: 16 разряден, чупещо 
рамо на дисплея, двойно 
захранване, пластмасови бутони, 
размери 200х150х25 мм - O1S

брой
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84 [КМ-Лн -1] Линия: прозрачна, пластмасова 30 см брой O1S Линия: прозрачна, 
пластмасова 30 см

брой

85 [КМ-Лн -2] Линия: прозрачна, пластмасова 50 см. брой O1S Линия: прозрачна, 
пластмасова 50 см.

брой

86 [КМ-Лст -1] Ластици : изработени от естествен каучук, мин. 30 
грама в опаковка за документи.

опаковка TOP OFFICE Ластици : 
изработени от естествен каучук, 
30 грама в опаковка за документи.

опаковка

87 [КМ-Нж -1] Макетен нож голям, острие дължина 16-18 см, за 
офис цели - рязане на хартия, кашони и други.

брой BEIFA A+ Макетен нож голям, 
острие дължина 18 см, за офис 
цели - рязане на хартия, кашони 
и други.

брой

88 [КМ-Нж -2] Макетен нож малък, острие дължина 8-10 см,  за 
офис цели - рязане на хартия, кашони и други.

брой BEIFA A+ Макетен нож малък, 
острие дължина 9 см,  за офис 
цели - рязане на хартия, кашони 
и други.

брой

89 [КМ-Нж -3] Ножица: за хартия и картон, дължина 17-19 см,  с 
гумирана дръжка, остриета от неръждаема стомана.

брой TOP OFFICE Ножица: за хартия и 
картон, дължина 19 см,  с 
гумирана дръжка, остриета от 
неръждаема стомана.

брой

90 [КМ-Нж -4] Нож за отваряне на писма от хромиран материал, с 
дръжка, дължина на работния участък 10 см.

брой MAPED Нож за отваряне на 
писма от хромиран материал, с 
дръжка, дължина на работния 
участък 10 см.

брой

91 [КМ-Рзн -1] Мокрител брой STANGER Мокрител брой
92 [КМ-Рзн-2] Кламеродържател с магнитен капак брой EAGLE Кламеродържател с 

магнитен капак
брой

93 [КМ-Рзн-3] Острилка брой BEIFA A+ Острилка брой
94 [КМ-Кл-1] Щипки за документи, метални, с размер: 19 мм. брой TOP OFFICE Щипки за 

документи, метални, с размер: 19 
мм.

брой
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Мярка

95 [КМ-Кл-10] Кламери: никелирани или поцинковани, малки мин. 
25 мм, 100 бр. в кутия

кутия O1S Кламери: никелирани, малки  
 28 мм, 100 бр. в кутия

кутия

96 [КМ-Кл-11] Кламери: никелирани или поцинковани, големи 
мин. 48 мм, 50 бр. в кутия

кутия O1S Кламери: никелирани, 
големи 50 мм, 50 бр. в кутия

кутия

97 [КМ-Кл-12] Кламери: цветни малки мин.25 мм 100 бр. в кутия кутия O1S Кламери: цветни малки 28 
мм 100 бр. в кутия

кутия

98 [КМ-Кл-13] Кламери: цветни големи мин. 48 мм 50 бр в кутия кутия O1S Кламери: цветни големи 50 
мм 50 бр в кутия

кутия

99 [КМ-Кл-14] Кламери: никелирани, 70-75 мм, вълнообразен 
профил, ок. 20 в кутия

кутия O1S Кламери: никелирани, 75 
мм, вълнообразен профил,  20 в 
кутия

кутия

100 [КМ-Кл-15] Клема за захващане на листа -Метални щифтове и 
пластмасова притискаща шина, с перфорация за подреждане 
в класьор, размери 155 х 38 мм, 25 броя в опаковка.

опаковка FALKEN Клема за захващане на 
листа -Метални щифтове и 
пластмасова притискаща шина, с 
перфорация за подреждане в 
класьор, размери 155 х 38 мм, 25 
броя в опаковка.

опаковка

101 [КМ-Кл-2] Щипки за документи, метални, с размер: 25 мм. брой TOP OFFICE Щипки за 
документи, метални, с размер: 25 
мм.

брой

102 [КМ-Кл-3] Щипки за документи, метални, с размер: 32 мм. брой TOP OFFICE Щипки за 
документи, метални, с размер: 32 
мм.

брой

103 [КМ-Кл-4] Щипки за документи, метални, с размер: 41 мм. брой TOP OFFICE Щипки за 
документи, метални, с размер: 41 
мм.

брой

104 [КМ-Кл-5] Щипки за документи, метални, с размер: 51 мм. брой TOP OFFICE Щипки за 
документи, метални, с размер: 51 
мм.

брой
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Мярка

105 [КМ-СЗЛХ-1] Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от мин. 3 
цвята и 100 индекса от цвят в опаковка. Размери на един 
индекс: Ш:15-20мм, Д: 40-50 мм

опаковка O1S Индекси: лепящи, хартиени; 
опаковка от  3 цвята и 100 
индекса от цвят в опаковка. 
Размери на един индекс: Ш: 
20мм, Д:  50 мм

опаковка

106 [КМ-Сзлх-12] Кубче  със самозалепващи листчета: средно: 
75мм х75мм (+/-10 мм отклонение); Да се предлага в различни 
цветове. мин.80  листчета в опаковка

опаковка STICKN ECONOMY Кубче  със 
самозалепващи листчета: 
средно: 76мм х76мм;  предлага 
се в различни цветове. 80  
листчета в опаковка

опаковка

107 [КМ-Сзлх13] Кубче  със самозалепващи листчета: 38х50 мм (+/-
10мм отклонение). Да се предлага в различни цветове. мин.80  
 листа в блокче

брой О1S Кубче  със самозалепващи 
листчета: 38х51 мм.  Предлага се 
в различни цветове. 80  листа в 
блокче

брой

108 [КМ-Сзлх-14] Кубче с листчета за бележки, нелепящи, бели, 
мин. 450 листа  в блокче, р-ри на блокчето мин. 90х90мм. (+/-
10%).

брой О1S Кубче с листчета за 
бележки, нелепящи, бели, 450 
листа  в блокче, р-ри на блокчето 
90х90мм.

брой

109 [КМ-Сзлх-15] Кубче листчета за бележки, нелепящи,  мин. 450 
листа в поне три цвята в куба (+/-10%) размери : мин. 90х90мм

брой O1S Кубче листчета за бележки, 
нелепящи, 450 листа в  три цвята 
в куба размери : 90х90мм

брой

110 [КМ-Сзлх-16] Етикети самозалепващи бели,   21 броя на лист 
А4

кутия O1S Етикети самозалепващи 
бели,   21 броя на лист А4

кутия

111 [КМ-Сзлх-17] Етикети самозалепващи бели, 16 бр на лист А4, 
мин.100 бр в кутия;

кутия O1S Етикети самозалепващи 
бели, 16 бр на лист А4, 100 бр в 
кутия;

кутия

112 [КМ-Сзлх-18] Етикети самозалепващи бели, 40-44 етикета на 
лист А4 
 мин. 100 бр в кутия,

кутия O1S Етикети самозалепващи 
бели, 44 етикета на лист А4 
 100 бр в кутия,

кутия
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Мярка

113 [КМ-Сзлх-19] Етикети самозалепващи бели, 1 етикет на лист А 
4 , мин.100 бр листа в кутия

кутия O1S Етикети самозалепващи 
бели, 1 етикет на лист А 4 , 100 
бр листа в кутия

кутия

114 [КМ-СЗЛХ-2] Индекси: лепящи, PVC, различни цветове, 
размери на един индекс: Ш.: 20-25мм, Д. 40-50 мм ; мин.100  
индекса в опаковка

опаковка STICKN Индекси: лепящи, PVC, 
различни цветове, размери на 
един индекс: Ш.: 25мм, Д.45 мм ; 
100  индекса в опаковка

опаковка

115 [КМ-Кд-1] Коркова дъска 40х60 см брой BI-OF Коркова дъска 40х60 см брой
116 [КМ-Сзлх-20] Eтикети самозалепващи бели 15 етикета на лист, 

мин. 100 бр. в кутия,
кутия O1S Eтикети самозалепващи 

бели 15 етикета на лист,  100 бр. 
в кутия,

кутия

117 [КМ-СЗЛХ-3] Индекси тесни, прозрачни, за многократно 
залепване,размери на един индекс Ш12 х Д 45 мм, различни 
цветове, мин. 100 броя индекси в опаковка

опаковка STICKN Индекси тесни, 
прозрачни, за многократно 
залепване,размери на един 
индекс Ш12 х Д 45 мм, различни 
цветове, 100 броя индекси в 
опаковка

опаковка

118 [КМ-СЗЛХ4] Индекси: лепящи, PVC ;  Размери на един индекс: 
Ш20-25мм х Д43мм ; мин.45  индекса в опаковка, с показалец 
"!", "?" , ръка за подпис, Sign here

опаковка STICKN Индекси: лепящи, PVC ;  
Размери на един индекс: Ш25мм 
х Д43мм ; 50  индекса в опаковка, 
с показалец "!", "?" , ръка за 
подпис, Sign here

опаковка

119 [КМ-Лнт-1] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина:мин. 18 мм, 
дължина: 30 м. мин.

брой TOP OFFICE Лента 
самозалепваща /тиксо/: ширина: 
19 мм, дължина: 33 м.

брой

120 [КМ-Лнт-10] Тиксо хартиено за защита на повърхности, 
устойчиво на влага и разтворители,р:ри:19мм х 50м

брой ADESIVI Тиксо хартиено за 
защита на повърхности, 
устойчиво на влага и 
разтворители,р:ри:19мм х 50м

брой
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Мярка

121 [КМ-Лнт-11] Тиксо хартиено за защита на повърхности, 
устойчиво на влага и разтворители, р:ри: 25мм х 50м

брой ADESIVI Тиксо хартиено за 
защита на повърхности, 
устойчиво на влага и 
разтворители, р:ри: 25мм х 50м

брой

122 [КМ-Лнт-12] Тиксо хартиено за защита на повърхности, 
устойчиво на влага и разтворители, р:ри: 50мм х 50м

брой ADESIVI Тиксо хартиено за 
защита на повърхности, 
устойчиво на влага и 
разтворители, р:ри: 50мм х 50м

брой

123 [КМ-Лнт-13] Лента двойно лепяща,р:ри: 50 мм х 50 м брой VIBAC Лента двойно 
лепяща,р:ри: 50 мм х 50 м

брой

124 [КМ-Лнт-14] Лента двойно лепяща: широчина 15 мм, дължина 
33 м

брой VIBAC Лента двойно лепяща: 
широчина 15 мм, дължина 33 м

брой

125 [КМ-Лнт-15] Лепяща лента/тиксо 19/33, кристална, безцветна  
голяма здравина на залепване върху различни повърхности

брой TOP OFFICE Лепяща лента/тиксо 
19/33, кристална, безцветна  
голяма здравина на залепване 
върху различни повърхности

брой

126 [КМ-Лнт-16] Лепяща лента/тиксо 50мм/66, безцветна брой TOP OFFICE Лепяща лента/тиксо 
50мм/66, безцветна

брой

127 [КМ-Лнт-17] Лепяща лента/тиксо, 12мм/66, безцветна брой TOP OFFICE Лепяща 
лента/тиксо, 12мм/66, безцветна

брой

128 [КМ-Лнт-2] Лента самозалепваща /тиксо/:ширина:мин 35 мм, 
дължина 60 м. мин.

брой TOP OFFICE Лента 
самозалепваща /тиксо/:ширина: 
38 мм, дължина 66 м.

брой

129 [КМ-Лнт-3] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин 48 
мм/50м. мин. кафява

брой TOP OFFICE Лента 
самозалепваща /тиксо/: ширина: 
50 мм/66м. кафява

брой

130 [КМ-Лнт-4] Лента опаковъчна 50мм/ 60 м. брой TOP OFFICE Лента опаковъчна 
50мм/ 66 м.

брой
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Мярка

131 [КМ-Лнт-5] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 
мин.12мм/10м мин прозрачна

брой TOP OFFICE Лента 
самозалепваща /тиксо/: ширина:  
12мм/10м   прозрачна

брой

132 [КМ-Лнт-6] Лента самозалепваща /тиксо/: 12мм/33м мин.,  
прозрачна

брой TOP OFFICE Лента 
самозалепваща /тиксо/: 
12мм/33м  прозрачна

брой

133 [КМ-Лнт-7] Лента самозалепваща /тиксо/: 25мм/66м мин., 
прозрачна

брой TOP OFFICE Лента 
самозалепваща /тиксо/: 
25мм/66м, прозрачна

брой

134 [КМ-Лнт-8] Секретна лепяща лента, р:ри: 35 мм/30 м брой Секретна лепяща лента, р:ри: 35 
мм/30 м - O1S 

брой

135 [КМ-Лнт-9] Тиксо хартиено за защита на повърхности, 
устойчиво на влага и разтворители, р-ри: 38 мм х 50м

брой ADESIVI Тиксо хартиено за 
защита на повърхности, 
устойчиво на влага и 
разтворители, р-ри: 38 мм х 50м

брой

136 [КМ-Лп-1] Лепило: сухо, мин. 15 г. брой O1S  Лепило: сухо,  15 г. брой
137 [КМ-Лп-2] Лепило: течно, мин 40 мл. брой O1S  Лепило: течно, 50 мл. брой
138 [КМ-Лп-3] Лепило: за картон и хартия, универсално, мин.30 г. брой O1S  Лепило: за картон и хартия, 

универсално, 30 г.
брой

139 [КМ-Лп-4] Лепило: секундно брой TOP Лепило: секундно - 3 г. брой
140 [КМ-Лп-5] Лепило сухо без разтворители мин.20 г. брой BEIFA A+ Лепило сухо без 

разтворители 21 г.
брой

141 [КМ-Лп-6] Лепило С 200 мин.35 гр брой C-200, Лепило С 200 45 гр брой
142 [КМ-Лп-7] Лепило безцветно с тампон, мин 30 г. брой O1S Лепило безцветно с тампон,   

 30 г.
брой

143 [КМ-Лп-8] Лепило С - 200, опаковка 0.5 кг. опаковка C-200 Лепило С - 200, опаковка 
0.5 кг.

опаковка

144 [КМ-Лп12] Пластична лепенка, за многократно отлепване и 
залепване, мин. 80 бр. в опаковка

опаковка FC TACK-IT Пластична лепенка, 
за многократно отлепване и 
залепване,  80 бр. в опаковка

опаковка
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Мярка

145 [КМ-Орг-1] Органайзер за бюро с мин. пет отделения брой ARK 766 Органайзер за бюро с 6 
отделения

брой

146 [КМ-Орг-2] Органайзер за бюро с мин. седем отделения брой ARK 2041 Органайзер за бюро с 
7 отделения

брой

147 [КМ-Па1] Папка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация; 
прозрачна корица отпред и цветна долна корица; машинка за 
захващане на перфорирани листа А4,  да се предлага в мин. 6 
цвята

брой PP ECONOMY Папка: от PVC 
(поливинилхлорид) с 
перфорация; прозрачна корица 
отпред и цветна долна корица; 
машинка за захващане на 
перфорирани листа А4, предлага 
се в 6 цвята

брой

148 [КМ-Па10] Папка: класьор, с PVC покритие, за съхранение на 
документи А4; с широчина на гърба 5 см;  със сменяем етикет; 
здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, да се 
предложи доставка в поне 5 различни цвята.

брой O1S Папка: класьор, с PVC 
покритие, за съхранение на 
документи А4; с широчина на 
гърба 5 см;  със сменяем етикет; 
здрави механизми за 
перфорирани листа; с два ринга, 
предлага се доставка в   5 
различни цвята.

брой

149 [КМ-Па11] Папка: банков класьор,  сменяем етикет, различни 
цветове, здрави механизми за перфорирани листа; с два 
ринга, 7 см, с размер 220х235 мм

брой ТОР Папка: банков класьор,  
сменяем етикет, различни 
цветове, здрави механизми за 
перфорирани листа; с два ринга, 
7 см, с размер 220х235 мм

брой

150 [КМ-Па12] Папка: банков класьор,  сменяем етикет, различни 
цветове, здрави механизми за перфорирани листа; с два 
ринга, 7 см, с размер 250х140 мм

брой ТОP OFFICE Папка: банков 
класьор,  сменяем етикет, 
различни цветове, здрави 
механизми за перфорирани 
листа; с два ринга, 7 см, с размер 
250х140 мм

брой
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Мярка

151 [КМ-Па13] Папка: Дело, изработена от мукава,  бяла, 
текстилно платно

брой O1S Папка: Дело, изработена от 
мукава,  бяла, текстилно платно

брой

152 [КМ-Па14] Папка картонена без машинка брой O1S Папка картонена без 
машинка

брой

153 [КМ-Па15] Папка: Дело, с връзки, с гръб книговинил брой O1S Папка: Дело, с връзки, с 
гръб книговинил

брой

154 [КМ-Па16] Папка: Дело, с връзки, с гръб кожа брой O1S Папка: Дело, с връзки, с 
гръб кожа

брой

155 [КМ-Па17] Папка картонена с машинка бяла , без лого, картон, 
мин. 250 г/кв.м

брой Папка картонена с машинка бяла 
, без лого, картон, 250 г/кв.м

брой

156 [КМ-Па18] Папка: картонена с машинка с лого по образец, 
картон мин.250гр/кв м

брой Папка: картонена с машинка с 
лого по образец, картон .250гр/кв 
м

брой

157 [КМ-Па19] Папка: прозрачна  с копче  и перфорация за 
съхранение на документи с размер А4

брой PP Папка: прозрачна  с копче  и 
перфорация за съхранение на 
документи с размер А4

брой

158 [КМ-Па2] Папка: от PVC (поливинилхлорид) с 
европерфорация; прозрачна корица отпред и плътен цветен 
гръб; машинка за захващане на перфорирани листа А4,  да се 
предлага в мин. 6 цвята

брой O1S Папка: от PVC 
(поливинилхлорид) с 
европерфорация; прозрачна 
корица отпред и плътен цветен 
гръб; машинка за захващане на 
перфорирани листа А4,  предлага 
се в 6 цвята

брой

159 [КМ-Па20] Папка с копче А4  непрозрачна без перфорация брой ТОР Папка с копче А4  
непрозрачна без перфорация

брой
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Мярка

160 [КМ-Па21] Папка: с ластик, изработена от ПП материал,  за 
съхранение на документи А4. капацитет мин.250 листа, да се 
предлага в мин. 4 цвята

брой ТОР Папка: с ластик, изработена 
от ПП материал,  за съхранение 
на документи А4. капацитет  250 
листа,  предлага се в   4 цвята

брой

161 [КМ-Па22] Папка: с ластик, изработена от картон, за 
съхранение на документи А4, да се предлага в мин 4 цвята, 
картон -мин.250 гр кв м

брой O1S Папка: с ластик, изработена 
от картон, за съхранение на 
документи А4, предлага се в   4 
цвята, картон -250 гр кв м

брой

162 [КМ-Па23] Папка: с ластик, изработена от картон, за 
съхранение на документи А4, капацитет мин. 250 листа,да се 
предлага в мин 4 цвята, с три странични капака

брой O1S  Папка: с ластик, изработена 
от картон, за съхранение на 
документи А4, капацитет  250 
листа,  предлага се в  4 цвята, с 
три странични капака

брой

163 [КМ-Па24] Папка: с ластик, изработена от картон, за документи 
А4 с три странични капака, тип кутия, с гръб 6 см, да се 
предлага в мин 3 цвята

брой O1S Папка: с ластик, изработена 
от картон, за документи А4 с три 
странични капака, тип кутия, с 
гръб 6 см,   предлага се в   3 
цвята

брой

164 [КМ-Па25] Папка за картотека: външен пластмасов гребен, 
вътрешен пластмасов държач за документи, от картон, 
мин.250 кр кв м. за документи с размери А4

брой O1S  Папка за картотека: външен 
пластмасов гребен, вътрешен 
пластмасов държач за 
документи, от картон, 250 кр кв м. 
за документи с размери А4

брой

165 [КМ-Па26] Висяща папка за картотека Л-образна с машинка брой FALKEN Висяща папка за 
картотека Л-образна с машинка

брой
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Мярка

166 [КМ-Па27] Папка Дело 295-300 мм х435-440 мм изработена от 
мукава, бяла ,текстилно платно, гръб 45 мм, с вътрешни 
текстилни шини, захванати за гърба двустранно симетрично с 
ширина 20 мм, с връзки /по образец/

брой Папка Дело 295  мм х435-  мм 
изработена от мукава, бяла 
,текстилно платно, гръб 45 мм, с 
вътрешни текстилни шини, 
захванати за гърба двустранно 
симетрично с ширина 20 мм, с 
връзки /по образец/ - O1S 

брой

167 [КМ-Па28] Папка Дело А4 от мукава, бяла ,текстилно платно, 
гръб 45 мм с вътрешни текстилни шини, захванати за гърба 
двустранно симетрично  с ширина 20 мм с връзки /по образец/

брой Папка Дело А4 от мукава, бяла 
,текстилно платно, гръб 45 мм с 
вътрешни текстилни шини, 
захванати за гърба двустранно 
симетрично  с ширина 20 мм с 
връзки /по образец/ - O1S 

брой

168 [КМ-Па29] Висяща папка "V" образна  за документи формат 
А4,  размери (240х315 мм), с подсилено дъно 6 см., метални 
водачи, изработена от картон 230 g/m2

брой FALKEN Висяща папка "V" 
образна  за документи формат 
А4,  размери (240х315 мм), с 
подсилено дъно 6 см., метални 
водачи, изработена от картон 230 
g/m2

брой

169 [КМ-Па3] Папка: от PVC с машинка без перфорация; формат 
А4

брой O1S  Папка: от PVC с машинка 
без перфорация; формат А4

брой

170 [КМ-Па30] Папка за картотека: външен пластмасов гребен с 4 
зъбци външен пластмасов държач за документи, с джоб от 
вътрешната страна, от картон мин. 250 кр. кв. м за документи 
с размери А4

брой O1S Папка за картотека: външен 
пластмасов гребен с 4 зъбци 
външен пластмасов държач за 
документи, с джоб от вътрешната 
страна, от картон 250 кр. кв. м за 
документи с размери А4

брой

171 [КМ-Па31] Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал,  
Ширина на папката 18 мм

брой TOP Папка колиджфайл с 2 
ринга. РР материал,  Ширина на 
папката 18 мм

брой
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Мярка

172 [КМ-Па-32] Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал,  
Ширина на папката 32 мм. Цвят черен

брой TOP Папка колиджфайл с 2 
ринга. РР материал,  Ширина на 
папката 32 мм. Цвят черен

брой

173 [КМ-Па-4] Папка: тип L-джоб, формат А 4 прозрачна, мин.120 
микрона, мин. 100 бр в опаковка

опаковка O1S  Папка: тип L-джоб, формат 
А 4 прозрачна,  120 микрона,  100 
бр в опаковка

опаковка

174 [КМ-Па-5] Папка-джоб стандартна перфорация формат А 4, 
кристал, дебелина мин. 90 микрона, мин. 25 бр. в опаковка

опаковка TOP Папка-джоб стандартна 
перфорация формат А 4, 
кристал, дебелина 90 микрона,   
25 бр. в опаковка

опаковка

175 [КМ-Па-6] Папка-джоб стандартна перфорация А 4, кристал, 
дебелина мин. 50 микрона, мин. 100 бр. в опаковка

опаковка ECONOMY Папка-джоб 
стандартна перфорация А 4, 
кристал, дебелина  50 микрона,  
100 бр. в опаковка

опаковка

176 [КМ-Па-7] Папка-джоб стандартна перфорация А 4, мат, 
дебелина 50 микрона мин. 100 бр в опаковка

опаковка ECONOMY Папка-джоб 
стандартна перфорация А 4, мат, 
дебелина 50 микрона  100 бр в 
опаковка

опаковка

177 [КМ-Па-8] Папка: класьор, подходяща за съхранение на 
документи А4;   с широчина на гърба от 7 до 8 см;  със 
сменяем етикет; здрави механизми за перфорирани листа с 
два ринга; да се предложи доставка в поне 5 различни цвята.

брой O1S  Папка: класьор, подходяща 
за съхранение на документи А4;   
с широчина на гърба   8 см;  със 
сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани 
листа с два ринга; предлага се 
доставка в  5 различни цвята.

брой
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Мярка

178 [КМ-Па-9] Папка: класьор,с PVC подходяща за съхранение на 
документи А4;   с широчина на гърба от 3 см;  със сменяем 
етикет; здрави механизми за перфорирани листа с два ринга; 
да се предложи доставка в поне 5 различни цвята.

брой ТОР Папка: класьор,с PVC 
подходяща за съхранение на 
документи А4;   с широчина на 
гърба от 3 см;  със сменяем 
етикет; здрави механизми за 
перфорирани листа с два ринга; 
предлагасе се доставка в   5 
различни цвята.

брой

179 [КМ-Рз1] Разделител за класьори: изработени от картон, 
размер А4, 10 теми, в различни цветове

брой O1S Разделител за класьори: 
изработени от картон, размер А4, 
10 теми, в различни цветове

брой

180 [КМ-Рз2] Разделител за класьори: РР материал, размер А4, 10 
теми, в различни цветове

брой O1S  Разделител за класьори: РР 
материал, размер А4, 10 теми, в 
различни цветове

брой

181 [КМ-Рз-3] Разделител за класьори: РР материал,размер А4, с 
букви от А до Я

брой O1S Разделител за класьори: РР 
материал,размер А4, с букви от А 
до Я

брой

182 [КМ-Рз-4] Разделители за класьори: малки, хоризонтални, 
10.5х24 см,/ (+/-10%)/ с два отвора , картон, мин. 100 броя в 
опаковка, мин. 2 цвята

опаковка FA Разделители за класьори: 
малки, хоризонтални, 10.5х24 
см,с два отвора , картон,  100 
броя в опаковка,  2 цвята

опаковка

183 [КМ-Рз-5] Разделител за класьори: РР материал, А4, с цифри 
от 1 до 31

опаковка O1S  Разделител за класьори: РР 
материал, А4, с цифри от 1 до 31

опаковка

184 [КМ-ФЛ -5] Форматирани паус листа А3 90-95 гр. 100 л. в 
опаковка

опаковка DIAMANT Форматирани паус 
листа А3 92 гр. 100 л. в опаковка

опаковка

185 [КМ-Фл-5] Форматирани паус листа А4 90-95 гр./кв.м. 100 
листа в опаковка

опаковка DIAMANT Форматирани паус 
листа А4 92 гр./кв.м. 100 листа в 
опаковка

опаковка
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Мярка

186 [КМ-Пи-01] Химикалка обикновена /връх 0,8 мм/,  да се 
предлага в 4 цвята /син, черен, червен, зелен

брой BEIFA A+ Химикалка обикновена 
/връх 0,8 мм/,  предлага се в 4 
цвята /син, черен, червен, зелен

брой

187 [КМ-Пи-06] Химикалка автоматична със сменяем обикновен 
пълнител, син цвят, с тънък връх 0,5-0,7 мм

брой О1S Химикалка автоматична със 
сменяем обикновен пълнител, 
син цвят, с тънък връх  0,7 мм

брой

188 [КМ-Пи-1] Тънкописец 0,5 мм с цветове син и черен брой BEIFA A+Тънкописец 0,5 мм с 
цветове син и черен

брой

189 [КМ-Пи-10] Химикалка тип ролер, връх 0,7 мм брой BEIFA A+ Химикалка тип ролер, 
връх 0,7 мм

брой

190 [КМ-Пи-11] Писалка с черен цвят на писане, в пластмасова 
кутия с капак

брой FABER CASTELL - Писалка с 
черен цвят на писане, в 
пластмасова кутия с капак

брой

191 [КМ-Пи-12] Гел-ролер  0,7 мм, капачка с метален клипс, цвят 
на писане:черен и син

брой BEIFA A+ Гел-ролер  0,7 мм, 
капачка с метален клипс, цвят на 
писане:черен и син

брой

192 [КМ-Пи-13] Гел-ролер  0,7мм с визуален контрол на 
количеството мастило, метален корпус и метален клипс, връх 
от стомана с волфрам-карбидно топче, вентилирана капачка

брой BEIFA A+ Гел-ролер  0,7мм с 
визуален контрол на 
количеството мастило, метален 
корпус и метален клипс, връх от 
стомана с волфрам-карбидно 
топче, вентилирана капачка

брой

193 [КМ-Пи-14] Пълнител за Гел-ролер  0,7мм, капачка с метален 
клипс, цвят на писане:черен и син

брой BEIFA A+ Пълнител за Гел-ролер  
 0,7мм, капачка с метален клипс, 
цвят на писане:черен и син

брой
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194 [КМ-Пи-15] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, 
дърво, фолио и др.; дебелина на писеца -  0,5 мм. Да се 
предлага в минимум 4 цвята: черен, червен, син.

брой STANGER  Маркер перманентен: 
за писане върху CD, стъкло, 
дърво, фолио и др.; дебелина на 
писеца -  0,5 мм.  предлага се в  4 
цвята: черен, червен, син, зелен

брой

195 [КМ-Пи-16] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, 
дърво, фолио и др.; дебелина на писеца -  0.8 мм. Да се 
предлага в минимум 4 цвята: черен, червен, син, бял

брой STANGER Маркер перманентен: 
за писане върху CD, стъкло, 
дърво, фолио и др.; дебелина на 
писеца -  0.8 мм. предлага се в 4 
цвята: черен, червен, син, бял

брой

196 [КМ-Пи-17] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, 
дърво, фолио и др.; дебелина на писеца - от 2 - 3 мм. Да се 
предлага в минимум 4 цвята: черен, син, червен, бял

брой O1S Маркер перманентен: за 
писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца 
-   3 мм.   предлага се в 4 цвята: 
черен, син, червен, бял

брой

197 [КМ-Пи-23] Маркер бял покривен объл връх комплект BEIFA A+ Маркер бял покривен 
объл връх

комплект

198 [КМ-Пи-24] Молив: автоматичен  /0,5 мм брой BEIFA A+ Молив: автоматичен  
/0,5 мм

брой

199 [КМ-Пи-25] Молив: автоматичен  /0,7 мм брой BEIFA A+ Молив: автоматичен  
/0,7 мм

брой

200 [КМ-Пи-26] Молив обикновен HB с гумичка комплект BEIFA A+ Молив обикновен HB с 
гумичка

комплект

201 [КМ-Сзлх-11] Кубче със самозалепващи листчета: голямо: 
75мм х125мм (+/-10 мм), мин.80 листчета в опаковка, Да се 
предлага в различни цветове

брой STICKN Кубче със 
самозалепващи листчета: 
голямо: 76мм х127мм, 80 
листчета в опаковка,  предлага се 
в различни цветове

брой
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Мярка

202 [КМ-Пи-18] Маркер за флипчарт -  /комплект/ 4 бр. комплект О1S Маркер за флипчарт -  
/комплект/ 4 бр.

комплект

203 [КМ-Пи-19] Маркери за флипчарт, перманентен единичен - да 
се предлага в различни цветове черен, син, зелен, червен

брой O1S Маркери за флипчарт, 
перманентен единичен -   
предлага се в различни цветове 
черен, син, зелен, червен

брой

204 [КМ-Пи-2] Тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен брой BEIFA A+ Тънкописец 0,3 мм с 
цветове син и черен

брой

205 [КМ-Пи-20] Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина 
мин. 3 мм флоуресцентен - комплект 4 цвята, със скосен писец

брой О1S Маркер  за подчертаване на 
текст  /връх с ширина  3 мм 
флоуресцентен - комплект 4 
цвята, със скосен писец

брой

206 [КМ-Пи-21] Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина 
от мин. 3 мм  - единичен, фосфоресциращи цветове, със 
скосен писец, да се предлага в минимум 5 цвята

брой BEIFA A+ Маркер  за 
подчертаване на текст  /връх с 
ширина от  3 мм  - единичен, 
фосфоресциращи цветове, със 
скосен писец, предлага се  в  5 
цвята

брой

207 [КМ-Пи-22] Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя  с гъба брой O1S Маркер за бяла дъска - 
комплект 4 броя  с гъба

брой

208 [КМ-Пи-27] Молив обикновен 2B брой FABER CASTELL Молив 
обикновен 2B

брой

209 [КМ-Пи-28] Молив обикновен H6 брой FABER CASTELL Молив 
обикновен H6

брой

210 [КМ-Пи-29] Молив - двуцветен син/червен за стъкло брой FABER CASTELL Молив - 
двуцветен син/червен за стъкло

брой

211 [КМ-Пи-3] Тънкописец 0,7 мм перманентен, син, черен, червен, 
зелен

брой STANGER Тънкописец 0,7 мм 
перманентен, син, черен, червен, 
зелен

брой

212 [КМ-Пи-30] Молив едноцветен - жълт за стъкло брой FABER CASTELL Молив 
едноцветен - жълт за стъкло

брой
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213 [КМ-Пи-31] Молив едноцветен - черен за стъкло брой FABER CASTELL Молив 
едноцветен - черен за стъкло

брой

214 [КМ-Пи-32] Молив чернографитен HB. С грип зона, триъгълна 
форма

брой FABER CASTELL Молив 
чернографитен HB. С грип зона, 
триъгълна форма

брой

215 [КМ-Пи-33] Моливи - 6 цвята, големи, в кутия кутия BEIFA A+ Моливи - 6 цвята, 
големи, в кутия

кутия

216 [КМ-Пи-34] Мастило: тампонно; цвят:син, червен, черен, зелен; 
мин. 25 мл

брой TOP Мастило: тампонно; 
цвят:син, червен, черен, зелен; 
30 мл

брой

217 [КМ-Пи-35] Мастило за писалка в стъклен съд с цвят син и 
черен

брой FABER CASTELL Мастило за 
писалка в стъклен съд с цвят син 
и черен

брой

218 [КМ-Пи-39] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 50 брой COLOP Тампон правоъгълен за 
автоматични печати PR 50

брой

219 [КМ-Пи-4] Флумастери: комплект по 4 цвята комплект BEIFA A+ Флумастери: комплект 
по 6 цвята

комплект

220 [КМ-Пи-40] Мастилена лента за пишеща машина 13 мм брой KMP Мастилена лента за 
пишеща машина 13 мм

брой

221 [КМ-Пи-41] Пълнител за химикалка G5 тип  "Parker", цвят на 
мастилото син и черен - метално тяло

брой FABER CASTELL Пълнител за 
химикалка G5 тип  "Parker", цвят 
на мастилото син и черен - 
метално тяло

брой

222 [КМ-Пи42] Пълнител за химикалка G5 тип  "Parker", цвят на 
мастилото син и черен - пластмасово тяло

брой BEIFA A+ Пълнител за химикалка 
G5 тип  "Parker", цвят на 
мастилото син и черен - 
пластмасово тяло

брой

223 [КМ-Пи-43] Пълнител за химикалка  - обикновен син цвят брой X-10 Пълнител за химикалка  - 
обикновен син цвят

брой

224 [КМ-Пи-44] Пълнител за химикалка - дебел син цвят брой X-20 Пълнител за химикалка - 
дебел син цвят

брой
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225 [КМ-Пи-45] Мастилено патронче за писалка /късо тяло/ цвят на 
мастилото син и черен

брой FABER CASTELL Мастилено 
патронче за писалка /късо тяло/ 
цвят на мастилото син и черен

брой

226 [КМ-Пи-36] Тампон: за печат,  предназначен за стандартни 
печати мин 70х100 мм

брой STANGER Тампон: за печат,  
предназначен за стандартни 
печати  70х100 мм

брой

227 [КМ-Пи-37] Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40 брой COLOP Тампон кръгъл за 
автоматични печати ф 40

брой

228 [КМ-Пи-38] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 40 брой COLOP Тампон правоъгълен за 
автоматични печати PR 40

брой

229 [КМ-Пи-46] Патрон за автоматична писалка пеликан в кутия -
да се предлага син и черен цвят

брой FABER CASTELL Патрон за 
автоматична писалка пеликан в 
кутия -  предлага се в син и черен 
цвят

брой

230 [КМ-Пи-47] Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.; твърдост 
B/HB, цвят черен, мин. 10 броя в кутийка

кутия O1S Графити за автоматични 
моливи: 0,5 мм.; твърдост B/HB, 
цвят черен,  10 броя в кутийка

кутия

231 [КМ-Пи-48] Графити за автоматични моливи: 0,7 мм.;твърдост 
B/HB, цвят черен, мин. 10 броя в кутийка

кутия O1S Графити за автоматични 
моливи: 0,7 мм.;твърдост B/HB, 
цвят черен,  10 броя в кутийка

кутия

232 [КМ-Пи-49] Гумички: подходящи за триене на мастило и молив; 
изработени от естествен каучук

брой FABER CASTELL Гумички: 
подходящи за триене на мастило 
и молив; изработени от естествен 
каучук

брой

233 [КМ-Пи-50] Синтетична бяла гума, подходяща за почистване, 
изтриване на цветни и чернографитни моливи. Материал - 
винил, да не зацапва и не поврежда хартията

брой BEIFA A+ Синтетична бяла гума, 
подходяща за почистване, 
изтриване на цветни и 
чернографитни моливи. 
Материал - винил,  не зацапва и 
не поврежда хартията

брой
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234 [КМ-Пи-57] Коректор писалка с метален писец - мин. 8 мл. брой O1S Коректор писалка с метален 
писец -  8 мл.

брой

235 [КМ-Пи-60] Химикалка с вентилираща капачка, клипс в цвета 
на мастилото. Капачка с клипс и гумен грип. Линията на 
писане да е 0,7 мм. Несменяем пълнител. Цвят на мастилото - 
син

брой O1S Химикалка с вентилираща 
капачка, клипс в цвета на 
мастилото. Капачка с клипс и 
гумен грип. Линията на писане   е 
0,7 мм. Несменяем пълнител. 
Цвят на мастилото - син

брой

236 [КМ-Пи61] Автоматичен молив 1 мм. брой FABER CASTELL Автоматичен 
молив 1 мм.

брой

237 [КМ-Пи-61] Химикалка с пластмасов корпус и самозалепваща 
се поставка. Сменяем пълнител, цвят на мастилото - син.

брой BEIFA A+ Химикалка с 
пластмасов корпус и 
самозалепваща се поставка. 
Сменяем пълнител, цвят на 
мастилото - син.

брой

238 [КМ-Пи62] Графити за автоматични моливи: 1 мм. твърдост 
B/HВ, цвят черен, мин.10 бр.- в кутия

кутия FABER CASTELL Графити за 
автоматични моливи: 1 мм. 
твърдост B/HВ, цвят черен, 10 
бр.- в кутия

кутия

239 [КМ-Пи-8] Химикалки със стоманен клипс и метален бутон, 
дебел пълнител

брой HIDEA Химикалки със стоманен 
клипс и метален бутон, дебел 
пълнител

брой

240 [КМ-Пи-9] Пълнител за  химикалки със стоманен клипс и 
метален бутон, дебел пълнител

брой X-20 Пълнител за  химикалки със 
стоманен клипс и метален бутон, 
дебел пълнител

брой

241 [КМ-ПИ-к-1] Коректор на ацетонова основа течен, комплект с 
разредител /20ml +20ml/ (+/-10%)

брой O1S Коректор на ацетонова 
основа течен, комплект с 
разредител /20ml +20ml/  

брой

242 [КМ-ПИ-к-2] Коректор на водна основа течен 20 ml. брой O1S Коректор на водна основа 
течен 20 ml.

брой
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243 [КМ-ПИ-к-3] Коректор: лентов, ширина: мин 4 мм , дължина 
min.8 м

брой TOP OFFICE Коректор: лентов, 
ширина: 5 мм , дължина 8 м

брой

244 [КМ-Тмп-2] Тампон за правоъгълен печат №Е/30 брой COLOP Тампон за правоъгълен 
печат №Е/30 - 18/47 мм

брой

245 [КМ-Тмп-3] Тампони сухи за метален номератор SIRDAS, 6 
цифров, 45N

брой STANGER Тампони сухи за 
метален номератор SIRDAS, 6 
цифров, 45N

брой

246 [КМ-ТМП-5] Тампон за правоъгълен печат №Е/60 брой COLOP Тампон за правоъгълен 
печат №Е/60 - 37-76 мм

брой

247 [КМ-Тмп-6] Тампон за печат за модел печат Trodat Professional 
5203- сух -неомастилен

брой TRODAT Тампон за печат за 
модел печат Trodat Professional 
5203- сух -неомастилен

брой

248 [КМ-ТМп-8] Тампон за правоъгълен печат №Е/30 брой COLOP Тампон за правоъгълен 
печат №Е/30 - 18/47 мм

брой

249 [КМ-Дав2] Изработка на авт. печати с машинка комплект по 
образец и размер на възложителя

брой Изработка на авт. печати с 
машинка комплект COLOP по 
образец и размер на възложителя

брой

250 [КМ-ПВД-17] Лайсна/ шина за ръчно подвързване от 16 до 20 
мм, 50 бр. в опаковка

опаковка O1S Лайсна/ шина за ръчно 
подвързване от 16   мм, 50 бр. в 
опаковка

опаковка

251 [КМ-Пдв-1] Корици за подвързване: прозрачни и цветни от 
PVC, размер A4.  да се предлага в 4 цвята минимум.   /мин. 25 
бр в пакет /, от 150 до 180 микрона вкл.

опаковка O1S Корици за подвързване: 
прозрачни и цветни от PVC, 
размер A4.    предлага се в 4 
цвята   25 бр в пакет /,  150 
микрона

опаковка

252 [КМ-Пдв-10] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да 
се предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 45-
51мм по мин. 50 бр. в пакет

опаковка О1S Спирали за подвързване: 
изработени от PVC,  предлагат се 
в два цвята, дължина 30 см, 
размери: ф 45мм по  50 бр. в 
пакет

опаковка
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253 [КМ-Тмп1] Тампон за правоъгълен печат №6/4913 брой TRODAT Тампон за правоъгълен 
печат №6/4913 - 58/22 мм

брой

254 [КМ-Пдв-11] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да 
се предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 32-
34 мм по мин.  50 бр. в пакет

опаковка О1S  Спирали за подвързване: 
изработени от PVC,   предлагат 
се  в два цвята, дължина 30 см, 
размери: ф 32 мм по   50 бр. в 
пакет

опаковка

255 [КМ-Пдв-12] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да 
се предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 22-
25 мм по мин.50 бр. в пакет

опаковка О1S  Спирали за подвързване: 
изработени от PVC,  предлагат се   
  в два цвята, дължина 30 см, 
размери: ф 25 мм по 50 бр. в 
пакет

опаковка

256 [КМ-Пдв-13] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да 
се предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 18-
20 мм по мин.50 бр. в пакет

опаковка О1S  Спирали за подвързване: 
изработени от PVC,  предлагат се   
  в два цвята, дължина 30 см, 
размери: ф 19 мм по  50 бр. в 
пакет

опаковка

257 [КМ-Пдв-14] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да 
се предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 14-
16 мм по мин.50 бр. в пакет

опаковка О1S Спирали за подвързване: 
изработени от PVC,   предлагат 
се   в два цвята, дължина 30 см, 
размери: ф 16 мм по 50 бр. в 
пакет

опаковка

258 [КМ-Пдв-15] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да 
се предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 10-
12.5 мм по мин. 50 бр. в пакет

опаковка О1S  Спирали за подвързване: 
изработени от PVC,   предлагат 
се в два цвята, дължина 30 см, 
размери: ф 10 мм по   50 бр. в 
пакет

опаковка
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259 [КМ-Пдв-16] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да 
се предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 6-8 
мм по мин. 50 бр. в пакет

опаковка О1S  Спирали за подвързване: 
изработени от PVC,  предлагат се 
в два цвята, дължина 30 см, 
размери: ф 6 мм по  50 бр. в пакет

опаковка

260 [КМ-Пдв-17] корици изработени от PVC
за подвързване, формат А3, 150 микр. прозрачни, 50 р. в 
опаковка

опаковка О1S  корици изработени от PVC
за подвързване, формат А3, 150 
микр. прозрачни, 50 р. в опаковка

опаковка

261 [КМ-Пдв-2] Корици за подвързване: прозрачни и цветни от 
PVC, размер A4.  да се предлага в 4 цвята минимум.   /мин. 25 
бр в пакет /, от 200 до 230 микрона вкл.

опаковка О1S  Корици за подвързване: 
прозрачни и цветни от PVC, 
размер A4.   предлагат се в 4 
цвята   25 бр в пакет /,   200  
микрона  

опаковка

262 [КМ-Пдв-3] Корици за подвързване: цветни, от картон, размер 
A4, 250 гр /кв.м., мин. 4 цвята, /мин. 25 бр. пакет/

опаковка О1S Корици за подвързване: 
цветни, от картон, размер A4, 250 
гр /кв.м.,  4 цвята,   25 бр. пакет/

опаковка

263 [КМ-Пдв-4] Корици за термоподвързване 1,5 мм. от прозрачна 
лицева част 200 микрона и задна корица от картон, мин. 20 
броя в пакет

опаковка О1S Корици за 
термоподвързване 1,5 мм. от 
прозрачна лицева част 200 
микрона и задна корица от 
картон,   20 броя в пакет

опаковка

264 [КМ-Пдв-18] Корица за подвързване от картон 250 гр.кв.м 
формат А3

брой DELTA Корица за подвързване от 
картон 250 гр.кв.м формат А3

брой

265 [КМ-Пдв-5] Корици за термоподвързване 3 мм. от прозрачна 
лицева част 200 микрона и задна корица от картон, мин. 20 
броя в пакет

опаковка О1S Корици за 
термоподвързване 3 мм. от 
прозрачна лицева част 200 
микрона и задна корица от 
картон,   20 броя в пакет

опаковка
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Мярка

266 [КМ-Пдв-6] Корици за термоподвързване 6 мм, от прозрачна 
лицева част 200 микрона и задна корица от картон, мин 20 
броя в пакет

опаковка О1S  Корици за 
термоподвързване 6 мм, от 
прозрачна лицева част 200 
микрона и задна корица от 
картон,   20 броя в пакет

опаковка

267 [КМ-Пдв-7] Лайсна/Шина за ръчно подвързване  от 4 до 6 мм., 
50 бр в опаковка

опаковка О1S Лайсна/Шина за ръчно 
подвързване    6 мм., 50 бр в 
опаковка

опаковка

268 [КМ-Пдв-8] Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 7 до 8 мм., 
50 бр в опаковка

опаковка О1S Лайсна/Шина за ръчно 
подвързване  8 мм., 50 бр в 
опаковка

опаковка

269 [КМ-Пдв-9] Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 10 до 12 
мм. 50 бр в опаковка

опаковка О1S  Лайсна/Шина за ръчно 
подвързване  10  мм. 50 бр в 
опаковка

опаковка

270 [КМ-Фл-1] Фолио за ламиниране А 4 от мин. 80 микрона 100 бр 
в опаковка

опаковка TOP Фолио за ламиниране А 4 от   
  80 микрона 100 бр в опаковка

опаковка

271 [КМ-Фл-10] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер 
A3 - бяло, 50 листа в опаковка

опаковка Micro Самозалепващо фолио за 
цветен лазерен принтер A3 - 
бяло, 50 листа в опаковка

опаковка

272 [КМ-Фл-11] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер 
A4 -прозрачно, 50 листа в опаковка

опаковка Micro Самозалепващо фолио за 
цветен лазерен принтер A4 -
прозрачно, 50 листа в опаковка

опаковка

273 [КМ-Фл-12] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер 
A3 -прозрачно, 50 листа в опаковка

опаковка Micro Самозалепващо фолио за 
цветен лазерен принтер A3 -
прозрачно, 50 листа в опаковка

опаковка

274 [КМ-Фл-13] Самозалепващо фолио за цветен принтер, А4, 
бяло, 50 листа в опаковка

опаковка Micro Самозалепващо фолио за 
цветен принтер, А4, бяло, 50 
листа в опаковка

опаковка
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Мярка

275 [КМ-Фл-2] Фолио за ламиниране А 5 от 80 мин. 80 микрона 100 
бр в опаковка

опаковка TOP Фолио за ламиниране А 5 от  
 80 микрона 100 бр в опаковка

опаковка

276 [КМ-Фл-3] Фолио за ламиниране 69/95 от мин.80 микрона 100 
бр в опаковка

опаковка TOP Фолио за ламиниране 69/95 
80 микрона 100 бр в опаковка

опаковка

277 [КМ-Фл-4] Фолио за ламиниране А3 от мин. 80 микрона 25 бр. 
в опаковка

опаковка TOP Фолио за ламиниране А3 от  
80 микрона 25 бр. в опаковка

опаковка

278 [КМ-Фл-7] Фолио за ламиниране А4, 125 микрона, 100 броя в 
пакет (пакет)

опаковка TOP Фолио за ламиниране А4, 
125 микрона, 100 броя в пакет 
(пакет)

опаковка

279 [КМ-Тмп-7] Тампон №Е/10 за датник №Е/10, синьо брой COLOP Тампон №Е/10 за датник 
№Е/10, синьо - 10/27 мм

брой

280 [КМ-Фл-8] Фолио за ламиниране 106х66 мм., 125 микрона, 100 
броя в пакет (пакет)

опаковка TOP Фолио за ламиниране 
106х66 мм., 125 микрона, 100 
броя в пакет (пакет)

опаковка

281 [КМ-Фл-89] Фолио за ламиниране А3, 2х 125 микрона, 100 
броя в пакет (пакет)

опаковка TOP Фолио за ламиниране А3, 2х 
125 микрона, 100 броя в пакет 
(пакет)

опаковка

282 [КМ-Фл-9] Самозалепващо фолио за цветен принтер А3 - 
бяло, 50 листа в опаковка

опаковка Micro Самозалепващо фолио за 
цветен принтер А3 - бяло, 50 
листа в опаковка

опаковка

283 [КМ-Прф-1] Перфоратор: капацитет мин. 60 листа с подвижен 
ограничител,   ергономичен дизайн от метална основа и 
ръкохватка

брой O1S Перфоратор: капацитет   60 
листа с подвижен ограничител,   
ергономичен дизайн от метална 
основа и ръкохватка

брой
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Мярка

284 [КМ-Прф-2] Перфоратор малък: капацитет минимум 30 листа с 
подвижен ограничител, ергономичен дизайн от метална 
основа и ръкохватка, заключващ механизъм

брой O1S Перфоратор малък: 
капацитет   30 листа с подвижен 
ограничител, ергономичен 
дизайн от метална основа и 
ръкохватка, заключващ 
механизъм

брой

285 [КМ-Тлбд-1] Телбод машинка: метален корпус, отварящо се 
рамо, за мин. 25 листа, размер на телчетата 24/6, 26/6

брой O1S Телбод машинка: метален 
корпус, отварящо се рамо, за  25 
листа, размер на телчетата 24/6, 
26/6

брой

286 [КМ-Тлбд-2] Телбод машинка: метален корпус, за 50-70 листа, 
размер на телчетата 23/8, 23/10

брой RAPESCO Телбод машинка: 
метален корпус, за 50 листа, 
размер на телчетата 23/8, 23/10

брой

287 [КМ-Тлбд-3] Телбод машинка №10 брой O1S Телбод машинка №10 брой
288 [КМ-Тлбд-4] Телчета за телбод 23/8 мм; мин.1000 бр в кутия кутия RAPESCOТелчета за телбод 23/8 

мм; 1000 бр в кутия
кутия

289 [КМ-Тлбд-5] Телчета за телбод 23/10 мм; мин. 1000 бр в кутия кутия RAPESCO Телчета за телбод 
23/10 мм; 1000 бр в кутия

кутия

290 [КМ-Тлбд-6] Телчета за телбод 24/6 мм; мин.1000 бр в кутия кутия O1S Телчета за телбод 24/6 мм; 
1000 бр в кутия

кутия

291 [КМ-Тлбд-7] Телчета за телбод 24/8 мм; мин.1000 бр в кутия кутия RAPESCO Телчета за телбод 
24/8 мм; 1000 бр в кутия

кутия

292 [КМ-Тлбд-8] Телчета за телбод №10;  мин.1000 бр в кутия кутия O1S Телчета за телбод №10;  
1000 бр в кутия

кутия

293 [КМ-Тлбд-9] Антителбод, метален корпус с пластмасово 
допълнение

брой O1S Антителбод, метален корпус 
с пластмасово допълнение

брой
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Мярка

294 [КМ-Пст-2] Поставка вертикална, изработена от  пластмаса, 
/прозрачна и в различни цветове/, за съхранение на 
документи А4

брой FAIBO Поставка вертикална, 
изработена от  пластмаса, 
/прозрачна и в различни 
цветове/, за съхранение на 
документи А4

брой

295 [КМ-Пст-3] Поставка : хоризонтална, изработена от пластмаса 
,  /прозрачна и в цветове/ за съхранение на документи А4,  с 
възможност за надграждане

брой FAIBO Поставка : хоризонтална, 
изработена от пластмаса ,  
/прозрачна и в цветове/ за 
съхранение на документи А4,  с 
възможност за надграждане

брой

296 [КМ-БД-7] Бяла дъска с размери 60 см.х 90 см /+/-10 см./ брой BI-OF Бяла дъска с размери 60 
см.х 90 см 

брой

297 [КМ-Бд-8] Бяла дъска с размери 90 см.х 120 см /+/-10 см./ брой BI-OF Бяла дъска с размери 90 
см.х 120 см  

брой

298 [КМ-Рзн-11] Спрей за отстраняване на хартиени 
самозалепващи етикети - 200 мл.

брой STANGER Спрей за 
отстраняване на хартиени 
самозалепващи етикети - 200 мл.

брой

299 [КМ-Рзн-7] Мека универсална почистваща кърпа за 
многократна употреба с размер 320х340 мм по 10 бр в 
опаковка

опаковка AF Мека универсална 
почистваща кърпа за 
многократна употреба с размер 
320х340 мм по 10 бр в опаковка

опаковка

300 [КМ-Бд-3] Клипборд: без капак, изработен от PVC, А4, с 
метален механизъм за захващане на листа, капацитет до 100 
л.

брой TOP OFFICE Клипборд: без 
капак, изработен от PVC, А4, с 
метален механизъм за 
захващане на листа, капацитет 
до 100 л.

брой

301 [КМ - Тбс -1] Табло корково за съобщения, ш.60, д. 90 см. +/-
10%

брой BI-OF Табло корково за 
съобщения, ш.60, д. 90 см.  

брой

302 [КМ-Тбл. -2] Табло корково за съобщения ш. 90 см, д. 120 см 
(+/-10%)

брой BI-OF Табло корково за 
съобщения ш. 90 см, д. 120 см  

брой
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Мярка

303 [КМ-Вс-1] Червен восък опаковка от 0,5 кг брой Червен восък опаковка от 0,5 кг - 
O1S

брой

304 [КМ-Бд-2] Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с лента брой ARK Баджове: хоризонт. 90/55 мм  
 с лента

брой

305 [КМ-Бдж-3] Ролетка за бадж Кръгла, тип йо-йо брой YO-YO Ролетка за бадж Кръгла, 
тип йо-йо

брой

306 [КМ-Вз-1] Визитник за мин. 160 бр. визитки,  (+/-10%)  
изработен от PP материал , малък формат

брой O1S Визитник за   160 бр. 
визитки,    изработен от PP 
материал , малък формат

брой

307 [КМ-Вз-2.] Визитник за мин. 320 бр. визитки  (+/-10%),  
изработен от PP материал/полипропилен/, малък формат

брой O1S Визитник за   320 бр. 
визитки,  изработен от PP 
материал/полипропилен/, малък 
формат

брой

308 [КМ-Вз-3] Визитник формат А 4 за мин. 500 бр. визитки,  (+/-
10%) , изработен от PP с възможност за добавяне на 
допълнителни джобове

брой TOP Визитник формат А 4 за   
500 бр. визитки,   изработен от 
PP с възможност за добавяне на 
допълнителни джобове

брой

309 [КМ-Рзн-5] Флакон сгъстен въздух за почистване на прах от 
труднодостъпни повърхности - компютри и периферна техника

брой VAKOSS Флакон сгъстен въздух 
за почистване на прах от 
труднодостъпни повърхности - 
компютри и периферна техника - 
400 мл.

брой

310 [КМ-Рзн-6] Спрей/флакон под налягане 100мл/ за почистване и 
възстановяване на гумените колела на печатащи устройства

брой AF Спрей/флакон под налягане 
100мл/ за почистване и 
възстановяване на гумените 
колела на печатащи устройства

брой

311 [КМ-Рзн-8] Спрей /пяна/: за почистване на екрани, клавиатури 
и периферни устройства, мин. 250 мл

брой VAKOSS Спрей /пяна/: за 
почистване на екрани, 
клавиатури и периферни 
устройства, 400 мл

брой
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Мярка

312 [КМ-Рзн-9] Спрей за монитор 200 мл с микрофибърна кърпа. 
Подходящ за почистване на плазма TV, TFT, LCD, PC

брой O1S Спрей за монитор 200 мл с 
микрофибърна кърпа. Подходящ 
за почистване на плазма TV, TFT, 
LCD, PC

брой

313 [КМ-Рлт-1] Ролетка 5м брой PREMIUM Ролетка 5м брой
314 [КМ-Рлт-12] Ролетка метална 20 м. брой PREMIUMРолетка метална 20 м. брой
315 [КМ-Рлт-13] Ролетка метална 30 м. брой PREMIUM Ролетка метална 30 м. брой
316 [КМ-Рлт-14] Ролетка метална 50 м. брой PREMIUM Ролетка метална 50 м. брой
317 [КМ-Пст-1] Поставка за тиксо, с метален резец, настолна,за 

тиксо19ммх33м(+/-10% отклонение)
брой O1S Поставка за тиксо, с 

метален резец, настолна,за 
тиксо19ммх33м  

брой

318 [КМ-Пст-4] Поставка /диспенсер/ за индекси /за индекси с 
размери 20-25 на 45-50 мм/

брой STICKN Поставка /диспенсер/ за 
индекси /за индекси с размери 25 
на 45 мм/

брой

319 [КМ-клпб-1] блок за флипчарт, ш. 60-70/дължина 85-100, бял 
100 листа в опаковка

брой BI-OF блок за флипчарт, ш. 
60/дължина 85, бял 100 листа в 
опаковка

брой

320 [КМ-клпб-2] Блок за флипчарт, ш. 60-70 см/д:85-100 см; 
редове/каре, 20 листа в блока

брой BI-OF Блок за флипчарт, ш. 60 
см/д:85 см; редове/каре, 20 листа 
в блока

брой

321 [КМ-Дав-1] Датник автоматичен ф 30 мм брой COLOP Датник автоматичен ф 30 
мм

брой

322 [КМ-Ин-1] Индиго за машинно писане, А4, мин. 50листа в 
опаковка

брой O1S Индиго за машинно писане, 
А4,  50листа в опаковка

брой

323 [КМ-КМ-кб10] Кошче за боклук пластмасово 10-12 литра брой FAIBO Кошче за боклук 
пластмасово 10  литра

брой

324 [КМ-Ко-1.] Канап за опаковане - дължина мин. 80 м. брой Канап за опаковане - дължина  80 
м. - O1S

брой

325 [КМ-Ко-2] Канап за опаковане - дължина мин. 30 м. брой Канап за опаковане - дължина 30 
м. - O1S

брой

326 [КМ-Мдл-1] Моделин - опаковка от 1 кг. брой Моделин - опаковка 1 кг. - O1S брой
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Мярка

327 [КМ-Мсл-1] Масло за шредер,тип cross cut  min 125 ml в туба брой FELLOWES Масло за шредер,тип 
cross cut 125 ml в туба

брой

328 [КМ-Тркл-1] Трикольорна лента 10 см, на метър метър Трикольорна лента 10 см, на 
метър - O1S

метър

329 [КМ-ТРКл-3] Трикольорна лента - 3см., на метър метър Трикольорна лента - 3см., на 
метър - O1S

метър

330 [КМ- Тркл-6] Трикольорна лента 6 см. на метър метър Трикольорна лента 6 см. на 
метър - O1S

метър

331 [КМ-ТМп-10] Тампон за елипсовиден печат, овал брой COLOP Тампон за елипсовиден 
печат, овал

брой

332 [КМ-Пи-51] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 30 брой COLOP Тампон правоъгълен за 
автоматични печати PR 30

брой

333 [КМ-Плк-1] Найлонови пликчета с цип Размер: А4 брой O1S Найлонови пликчета с цип 
Размер: А4

брой

334 [КМ-Плк-2] Найлонови пликчета с цип Размер: 1/2 А4 брой O1S Найлонови пликчета с цип 
Размер: 1/2 А4

брой

335 [КМ-Плк-3] Найлонови пликчета с цип Размер 1/4 А4 брой O1S Найлонови пликчета с цип 
Размер 1/4 А4

брой

336 [КМ-Пи-73] Автоматичен молив 0,9 мм., пружинираща система брой FABER CASTELL Автоматичен 
молив 0,9 мм., пружинираща 
система

брой

337 [КМ94] Спрей за почистване на бяла дъска, мин. 250 мл (брой) брой O1S Спрей за почистване на 
бяла дъска,  250 мл (брой)

брой

338 [КМ88] Кърпи почистващи, антистатични за екран и друга офис 
техника, мин. 100 бр. в кутия (кутия)

кутия O1S Кърпи почистващи, 
антистатични за екран и друга 
офис техника,  100 бр. в кутия 
(кутия)

кутия
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образец 1 Доставка на канцеларски материали
90 артикула

попълнени Помощ

# Артикул Брой Цена Обща цена
в лв. без

ДДС

1 [КМ-КУ -7] Кутия архивна, размери 33-36см на 20-25 см по 8 см или по 10 см
ширина

1000 0,32
лв.

320 лв.

2 [КМ-КУ-1] Кашони картонени с размер 600х400х400 мм 100 1,29
лв.

129 лв.

3 [КМ-КУ-3] Кашони картонени с размер 450х350х310 мм 100 1,16
лв.

116 лв.

4 [КМ-КУ-4] Кашони картонени с размер 300х600х600 мм 100 2,18
лв.

218 лв.

5 [КМ-КУ-5] Кашони картонени с размер 200х550х550 мм 100 1,67 167 лв.

 

Всички оферти  Кооперация “Панда” оферта  Ценова оферта  образец 1 Доставка на канцеларски материали

Системно време: 21.6.2018 г. 10:34 ч.   

0685 Доставка на канцеларски материали за нуждите на
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 
Избор на изпълнител

Параметри    График    Изисквания    Образец на ценова оферта    Участници    Въпроси и отговори  

  Оферти    Оценка    Сравнение и избор    Тръжно досие    Договор с изпълнителя

Кооперация “Панда”

Елка Каменова - Цанкова
029766896
zop@office1.bg

100%

Николай Тюркеджиев
директор
Изход

 
Дейности
Публикувани процедури за РС

Събиране на заявки

Рамкови споразумения

Мини-процедури

Документен център

Съобщения

Известявания

Календар

 
Персонална информация
Информационно табло

Фирмен профил

Мoят профил

Контакти

Николай Тюркеджиев
02 8101757
Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.govern

Лице за контакт:

СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки
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лв.

6
[КМ - КУ-6] Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по 100мм или 6 архивни
кутии по 80 мм; размери на кашона 560мм х 360мм х 260мм (+/-10% отклонение
от размерите)

100
2,19
лв. 219 лв.

7 [КМ-ПС-2] Клавиатура USB 100 4,89
лв.

489 лв.

8 [КМ-ПС-4] Оптична мишка с два бутона и скрол USB 100 2,17
лв.

217 лв.

9 [КМ-ПС-5] Флаш памет 8 GB USB 3.0 10 10,3
лв.

103 лв.

10 [КМ-ПС-6] Флаш памет 16 GB USB 3.0 50 11,72
лв.

586 лв.

11 [КМ-ПС-7] Флаш памет 32 GB USB 3.0 10 18,34
лв.

183,4 лв.

12 [КМ-ПС-8] Подложка за мишка 100 0,6
лв.

60 лв.

13 [КМ-Рз -3] Разклонител със защита Profil Black мин. 5 гнезда, мин. 5 метра кабел и
среден изход за заземяване /евростандарт/

50 8,59
лв.

429,5 лв.

14 [КМ-СД-1] Дискове CD 700 MB за запис на данни, 24x макс. скорост 50 бр. в
шпиндел

30 9,47
лв.

284,1 лв.

15 [КМ-СД-10] Джоб за CD: от PVC, с перфорация за 2 бр. CD 100 0,03
лв.

3 лв.

16 [КМ-СД-2] Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / (120 мин.) 25 бр. в шпиндел 30 6,56
лв.

196,8 лв.

17 [КМ-СД-9] Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD 100 0,18
лв.

18 лв.

18 [КМ-Тт-10] Тетрадка протоколна мин.80 листа, формат А 4, твърди корици, тяло от
офсетова хартия, 70 гр кв.м, редове

50 3,2
лв.

160 лв.

19 [КМ-Тт-11] Тетрадка, офсет, линирана, мин.80 листа, формат А4, меки корици, 70
гр кв.м

50 3,2
лв.

160 лв.

20 [КМ-Тт-12] Тетрадка протоколна мин.180 листа формат А5, твърди кориции,
спирала, 70 гр.кв.м.

50 2,6
лв.

130 лв.
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21 [КМ-Тт-13] Тетрадка със спирала формат А5, меки корици мин.80 листа, 70 гр кв.м 50 0,34
лв.

17 лв.

22 [КМ-Тт-14] Настолен работен календар-бележник със спирала за 2018 г. и 2019 г. 50 1,62
лв.

81 лв.

23 [КМ-Бтр -1] Батерии алкални 1.5 волта ААА /R03/ 4 броя в опаковка 200 1,3
лв.

260 лв.

24 [КМ-Бтр -2] Батерии алкални 1.5 волта АА /R6/ 4 броя в опаковка 200 1,3
лв.

260 лв.

25 [КМ-Бтр -5] Батерия - 9 волта 10 1,74
лв.

17,4 лв.

26 [КМ-Кб-2.] Кабари 40 бр. в кутия нитовани. 10 0,11
лв.

1,1 лв.

27 [КМ-Ккл -1] Калкулатор 12 разряден, настолен с размери 150/180/20 мм (+/-10%) 50 4,09
лв.

204,5 лв.

28 [КМ-Лн -1] Линия: прозрачна, пластмасова 30 см 100 0,21
лв.

21 лв.

29 [КМ-Нж -1] Макетен нож голям, острие дължина 16-18 см, за офис цели - рязане
на хартия, кашони и други.

50 0,28
лв.

14 лв.

30 [КМ-Нж -3] Ножица: за хартия и картон, дължина 17-19 см, с гумирана дръжка,
остриета от неръждаема стомана.

100 0,97
лв.

97 лв.

31 [КМ-Нж -4] Нож за отваряне на писма от хромиран материал, с дръжка, дължина
на работния участък 10 см.

5 2,78
лв.

13,9 лв.

32 [КМ-Рзн-3] Острилка 200 0,11
лв.

22 лв.

33 [КМ-Кл-10] Кламери: никелирани или поцинковани, малки мин. 25 мм, 100 бр. в
кутия

2000 0,18
лв.

360 лв.

34 [КМ-Кл-11] Кламери: никелирани или поцинковани, големи мин. 48 мм, 50 бр. в
кутия

1000 0,31
лв.

310 лв.

35 [КМ-Сзлх-12] Кубче със самозалепващи листчета: средно: 75мм х75мм (+/-10 мм
отклонение); Да се предлага в различни цветове. мин.80 листчета в опаковка

1000 0,18
лв.

180 лв.

36 [КМ-Сзлх13] Кубче със самозалепващи листчета: 38х50 мм (+/-10мм отклонение).
Да се предлага в различни цветове. мин.80 листа в блокче

1000 0,2
лв.

200 лв.
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37 [КМ-Сзлх-16] Етикети самозалепващи бели, 21 броя на лист А4 150 6,38
лв.

957 лв.

38 [КМ-СЗЛХ-2] Индекси: лепящи, PVC, различни цветове, размери на един индекс:
Ш.: 20-25мм, Д. 40-50 мм ; мин.100 индекса в опаковка

150 1,12
лв.

168 лв.

39 [КМ-Лнт-1] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина:мин. 18 мм, дължина: 30 м. мин. 50 0,16
лв.

8 лв.

40 [КМ-Лнт-12] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на влага и
разтворители, р:ри: 50мм х 50м

50 1,38
лв.

69 лв.

41 [КМ-Лп-1] Лепило: сухо, мин. 15 г. 300 0,18
лв.

54 лв.

42 [КМ-Лп-4] Лепило: секундно 30 0,14
лв.

4,2 лв.

43 [КМ-Лп-7] Лепило безцветно с тампон, мин 30 г. 300 0,15
лв.

45 лв.

44 [КМ-Орг-1] Органайзер за бюро с мин. пет отделения 50 2,59
лв.

129,5 лв.

45
[КМ-Па1] Папка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация; прозрачна корица
отпред и цветна долна корица; машинка за захващане на перфорирани листа А4,
да се предлага в мин. 6 цвята

3500
0,09
лв. 315 лв.

46
[КМ-Па10] Папка: класьор, с PVC покритие, за съхранение на документи А4; с
широчина на гърба 5 см; със сменяем етикет; здрави механизми за перфорирани
листа; с два ринга, да се предложи доставка в поне 5 различни цвята.

1500
1,37
лв. 2 055 лв.

47 [КМ-Па13] Папка: Дело, изработена от мукава, бяла, текстилно платно 500 0,46
лв.

230 лв.

48 [КМ-Па14] Папка картонена без машинка 500 0,08
лв.

40 лв.

49 [КМ-Па15] Папка: Дело, с връзки, с гръб книговинил 500 0,52
лв.

260 лв.

50 [КМ-Па17] Папка картонена с машинка бяла , без лого, картон, мин. 250 г/кв.м 3000 0,09
лв.

270 лв.

51 [КМ-Па20] Папка с копче А4 непрозрачна без перфорация 100 0,34
лв.

34 лв.

52 [КМ-Па21] Папка: с ластик, изработена от ПП материал, за съхранение на 50 1,01 50,5 лв.
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документи А4. капацитет мин.250 листа, да се предлага в мин. 4 цвята лв.

53 [КМ-Па23] Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на документи А4,
капацитет мин. 250 листа,да се предлага в мин 4 цвята, с три странични капака

100 0,53
лв.

53 лв.

54 [КМ-Па-7] Папка-джоб стандартна перфорация А 4, мат, дебелина 50 микрона мин.
100 бр в опаковка

3500 1,41
лв.

4 935 лв.

55
[КМ-Па-8] Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4; с широчина
на гърба от 7 до 8 см; със сменяем етикет; здрави механизми за перфорирани
листа с два ринга; да се предложи доставка в поне 5 различни цвята.

2500
1,37
лв. 3 425 лв.

56 [КМ-Рз1] Разделител за класьори: изработени от картон, размер А4, 10 теми, в
различни цветове

100 0,82
лв.

82 лв.

57 [КМ-Пи-01] Химикалка обикновена /връх 0,8 мм/, да се предлага в 4 цвята /син,
черен, червен, зелен

3000 0,06
лв.

180 лв.

58 [КМ-Пи-26] Молив обикновен HB с гумичка 1000 0,06
лв.

60 лв.

59 [КМ-Пи-20] Маркер за подчертаване на текст /връх с ширина мин. 3 мм
флоуресцентен - комплект 4 цвята, със скосен писец

500 0,24
лв.

120 лв.

60 [КМ-Пи-3] Тънкописец 0,7 мм перманентен, син, черен, червен, зелен 10 0,47
лв.

4,7 лв.

61 [КМ-Пи-34] Мастило: тампонно; цвят:син, червен, черен, зелен; мин. 25 мл 150 0,39
лв.

58,5 лв.

62 [КМ-Пи-39] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 50 50 3,55
лв.

177,5 лв.

63 [КМ-Пи-36] Тампон: за печат, предназначен за стандартни печати мин 70х100 мм 50 1,31
лв.

65,5 лв.

64 [КМ-Пи-37] Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40 50 3,55
лв.

177,5 лв.

65 [КМ-Пи-38] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 40 50 2,66
лв.

133 лв.

66 [КМ-Пи-50] Синтетична бяла гума, подходяща за почистване, изтриване на цветни
и чернографитни моливи. Материал - винил, да не зацапва и не поврежда хартията

300 0,06
лв.

18 лв.

67 [КМ-ПИ-к-3] Коректор: лентов, ширина: мин 4 мм , дължина min.8 м 300 0,47
лв.

141 лв.
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68 [КМ-Дав2] Изработка на авт. печати с машинка комплект по образец и размер на
възложителя

250 5,62
лв.

1 405 лв.

69 [КМ-Пдв-10] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в
два цвята, дължина 30 см, размери: ф 45-51мм по мин. 50 бр. в пакет

1 9,41
лв.

9,41 лв.

70 [КМ-Пдв-11] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в
два цвята, дължина 30 см, размери: ф 32-34 мм по мин. 50 бр. в пакет

1 6,71
лв.

6,71 лв.

71 [КМ-Пдв-12] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в
два цвята, дължина 30 см, размери: ф 22-25 мм по мин.50 бр. в пакет

1 6,57
лв.

6,57 лв.

72 [КМ-Пдв-13] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в
два цвята, дължина 30 см, размери: ф 18-20 мм по мин.50 бр. в пакет

1 3,98
лв.

3,98 лв.

73 [КМ-Пдв-14] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в
два цвята, дължина 30 см, размери: ф 14-16 мм по мин.50 бр. в пакет

1 3,27
лв.

3,27 лв.

74 [КМ-Пдв-15] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в
два цвята, дължина 30 см, размери: ф 10-12.5 мм по мин. 50 бр. в пакет

1 1,69
лв.

1,69 лв.

75 [КМ-Пдв-16] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в
два цвята, дължина 30 см, размери: ф 6-8 мм по мин. 50 бр. в пакет

1 1,17
лв.

1,17 лв.

76 [КМ-Пдв-2] Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, размер A4. да се
предлага в 4 цвята минимум. /мин. 25 бр в пакет /, от 200 до 230 микрона вкл.

4 2,03
лв.

8,12 лв.

77 [КМ-Пдв-3] Корици за подвързване: цветни, от картон, размер A4, 250 гр /кв.м.,
мин. 4 цвята, /мин. 25 бр. пакет/

4 1,16
лв.

4,64 лв.

78 [КМ-Фл-1] Фолио за ламиниране А 4 от мин. 80 микрона 100 бр в опаковка 15 5,86
лв.

87,9 лв.

79 [КМ-Фл-3] Фолио за ламиниране 69/95 от мин.80 микрона 100 бр в опаковка 10 0,64
лв.

6,4 лв.

80 [КМ-Прф-1] Перфоратор: капацитет мин. 60 листа с подвижен ограничител,
ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка

10 6,91
лв.

69,1 лв.

81
[КМ-Прф-2] Перфоратор малък: капацитет минимум 30 листа с подвижен
ограничител, ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка, заключващ
механизъм

250
3,27
лв. 817,5 лв.

82 [КМ-Тлбд-1] Телбод машинка: метален корпус, отварящо се рамо, за мин. 25
листа, размер на телчетата 24/6, 26/6

250 1,91
лв.

477,5 лв.

83 [КМ-Тлбд-6] Телчета за телбод 24/6 мм; мин.1000 бр в кутия 2500 0,14
лв.

350 лв.
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84 [КМ-Тлбд-8] Телчета за телбод №10; мин.1000 бр в кутия 300 0,09
лв.

27 лв.

85 [КМ-Тлбд-9] Антителбод, метален корпус с пластмасово допълнение 350 0,39
лв.

136,5 лв.

86 [КМ-Пст-2] Поставка вертикална, изработена от пластмаса, /прозрачна и в
различни цветове/, за съхранение на документи А4

100 1,56
лв.

156 лв.

87 [КМ-Пст-3] Поставка : хоризонтална, изработена от пластмаса , /прозрачна и в
цветове/ за съхранение на документи А4, с възможност за надграждане

100 1,38
лв.

138 лв.

88 [КМ-Дав-1] Датник автоматичен ф 30 мм 10 18,11
лв.

181,1 лв.

89 [КМ-КМ-кб10] Кошче за боклук пластмасово 10-12 литра 50 1,67
лв.

83,5 лв.

90 [КМ88] Кърпи почистващи, антистатични за екран и друга офис техника, мин. 100
бр. в кутия (кутия)

50 1,94
лв.

97 лв.

 Общо 24 645,66
лв.

Експортирай в Excel

Експортирай в PDF

Експортирай в Word
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Европейския социален фонд 
Възложител: ЦООП към МФ 
Изпълнител: НегоПро

 СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:31 load:1390 prerender:1875 Total:1906 Browser load:168 latency:18

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00$mainContent$mainContent$btnExport", "", true, "", "", false, true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00$mainContent$mainContent$btnPDFExport", "", true, "", "", false, true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00$mainContent$mainContent$btnWordExport", "", true, "", "", false, true))
javascript:void(0);
https://sevop.minfin.bg/
https://sevop.minfin.bg/AboutNegopro.aspx
javascript:ShowActiveUsersWindow('48');


21/06/2018 Сравнение и избор | СЕВОП

https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/CompareOffers.aspx?tenderId=685&productListId=1003&phaseId=23 1/2

Класирай избраните Симулация на промяна в цената

Помощ
 

Избор на изпълнител  Изисквания  

Системно време: 21.6.2018 г. 10:29 ч.   

0685 Доставка на канцеларски материали за
нуждите на Изпълнителна агенция "Главна
инспекция по труда"  

образец 1 Доставка на канцеларски материали
 

  

Таблица за сравнение

Сортирай по: Класиране

Оферти Класиране
Филтър по ранк

Цена Поканен за фаза Избери всички

Кооперация
“Панда” оферта
Кооперация “Панда”
11 апр 2018 13:16:15

1 24 645,66 лв. Избор на изпълнител
 

Експорт на процедурата

Експорт само на ценовите оферти

Избор на изпълнител

Параметри    График    Изисквания    Образец на ценова оферта    Участници    Въпроси и отговори  

  Оферти    Оценка    Сравнение и избор    Тръжно досие    Договор с изпълнителя

Подаване на оферти  (4)    Оценка на оферти  (4)    Отваряне на ценови оферти  (4)  

  Избор на изпълнител  (1)

Николай Тюркеджиев
директор
Изход

 
Дейности
Публикувани процедури за РС

Събиране на заявки

Рамкови споразумения

Мини-процедури

Документен център

Съобщения

Известявания

Календар

 
Персонална информация
Информационно табло

Фирмен профил

Мoят профил

Контакти

Николай Тюркеджиев
02 8101757
Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.govern

Лице за контакт:

СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$mainContent$mainContent$btnRankSelected','')
javascript:ShowSimulatePriceWindow();
javascript:showTooltip('ctl00_ctl00_mainContent_mainContent_ucPageHelp_divHelpPopupContainer');
javascript:void(0);
javascript:SetAllCompareTableOfferSelectors(true)
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/OfferDetails.aspx?tenderId=685&offerId=2345
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/OfferDetailsProductList.aspx?tenderId=685&offerid=2345&productListId=1003
javascript:ExportTenderInfoWindow();
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$mainContent$mainContent$btnExportAllSuppliersProductList','')
https://sevop.minfin.bg/Content/Dashboard.aspx
javascript:void(0);
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=685
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/Planning.aspx?tenderId=685
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/SurveysList.aspx?tenderId=685
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/ProductLists.aspx?tenderId=685
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/Participants.aspx?tenderId=685
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/Questions/QuestionsAndAnswers.aspx?tenderId=685
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/OffersList.aspx?tenderId=685
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/EvaluateOffers/EvaluateSurveys.aspx?tenderId=685
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/CompareOffersSurveys.aspx?tenderId=685
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/TenderSummary.aspx?tenderId=685
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/TenderContracts.aspx?tenderId=685
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/CompareOffersSurveys.aspx?tenderId=685&phaseId=7
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/CompareOffersSurveys.aspx?tenderId=685&phaseId=13
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/CompareOffersSurveys.aspx?tenderId=685&phaseId=15
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/CompareOffersSurveys.aspx?tenderId=685&phaseId=23
https://sevop.minfin.bg/PublishedTenders.aspx
https://sevop.minfin.bg/Content/MySupplierTenders.aspx?procedure=CollectRequests
https://sevop.minfin.bg/Content/MyTenders.aspx?procedure=FrameworkAgreement
https://sevop.minfin.bg/Content/MyTenders.aspx?procedure=MiniProcedure
https://sevop.minfin.bg/Content/DocumentCenter/DocumentCenter.aspx?folderId=76026
https://sevop.minfin.bg/Content/MessageCenter/MessageCenter.aspx?folderid=2&tenderid=
https://sevop.minfin.bg/Content/Reminders/Reminders.aspx
https://sevop.minfin.bg/Content/Agenda/Agenda.aspx
https://sevop.minfin.bg/Content/Dashboard.aspx
https://sevop.minfin.bg/Content/Company/CompanyProfile.aspx
https://sevop.minfin.bg/Content/Profile/UserProfile.aspx?mode=view
https://sevop.minfin.bg/Content/Company/Contacts/Contacts.aspx
https://sevop.minfin.bg/Content/MessageCenter/NewMessage.aspx?tenderId=&userId=154
a.aleksandrova
Text Box
съгл. чл. 2 от ЗЗЛС



21/06/2018 Сравнение и избор | СЕВОП

https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/CompareOffers.aspx?tenderId=685&productListId=1003&phaseId=23 2/2

Експорт на графиката и таблицата за сравнение в PDF

Експортирай в Word

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма
"Административен капацитет", съфинансиран от Европейският съюз чрез
Европейския социален фонд 
Възложител: ЦООП към МФ 
Изпълнител: НегоПро

 СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:0 load:515 prerender:609 Total:671 Browser load:107 latency:21

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$mainContent$mainContent$btnPDFExport','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$mainContent$mainContent$btnWordExport','')
javascript:void(0);
https://sevop.minfin.bg/
https://sevop.minfin.bg/AboutNegopro.aspx
javascript:ShowActiveUsersWindow('48');

	Untitled
	Untitled
	Untitled



