
Д О Г О В О Р 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на 

икономиката и Министерство на енергетиката", 
сключен въз основа на рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. с предмет 

„Доставка на канцеларски материали", обособена позиция № 1 

1. МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, с адрес: гр. София, ул. „Триадица" № 8, 
ЕИК 176789460 и ДДС номер BG 176789460, представлявано от ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, 
министър на енергетиката, наричано по-долу „ИНДИВИДУАЛЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от 
една страна, 

2. „РОЕЛ-98" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1164, 
район Лозенец, бул. „Христо Смирненски" № 53, ЕИК 121798467, представлявано от 
РОБЕРТ АВРАМОВ ЛЕВИЕВ, в качеството му на управител, наричан по-долу 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, 

Във връзка с проведена процедура по чл. 936, ал. 3 от ЗОП въз основа на Рамково 
споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. за възлагане на централизирана обществена 
поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт съгласно чл. 4, ал. 1 от 
Постановление № 112 на Министерския съвет от 04.06.2010 г. и второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити към тях с предмет: „Доставка на канцеларски 
материали" по обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали", открита с 
Решение № РМФ-60 от 13.05.2014 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО РАМКОВОТО 
СПОРАЗУМЕНИЕ - ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЦООП) за 
определяне на ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, на основание чл. 1 от Рамково 
споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г., наричано по-нататък „рамковото 
споразумение" и Решение № РД-16-1625/29.12.2014 г. на ИНДИВИДУАЛНИЯ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ 

и на основание Решение на Народното събрание от 07.11.2014 г. за приемане на 
структура на Министерския съвет на Република България и Постановление № 447 на 
Министерския Съвет от 23.12.2014 г. за приемане на устройствени правилници на 
Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на 
Министерството на туризма (обн. ДВ, бр. 108 от 30.12.2014 г.), в сила от 01.01.2015 г., 
се сключи настоящият договор за нуждите на Министерството на енергетиката, 

като страните се споразумяха за следното: 

Чл. 1. (1) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
приема срещу определеното в договора възнаграждение да извърши доставка на 
канцеларски материали, наричани по-нататък „артикули", за нуждите на 
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА. 
(2) Доставката да се извърши от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно: 

• Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за процедурата по сключване на рамковото споразумение, и 

Днес, 2015 г., в гр. София, между: 

и 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 



• Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предложена в процедурата по чл. 936, ал. 3 от 
ЗОП, които са неразделна част от настоящия договор. 
(3) Ориентировъчното количество артикули, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави 
за срока на изпълнение на този договор, е съгласно поканата по чл. 936, ал. 3, т. 3 от 
ЗОП и Техническата спецификация към нея. Конкретните количества се определят в 
зависимост от конкретните нужди на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съобразно 
посоченото в заявката и в рамките на бюджетните му средства. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не поръчва цялото ориентировъчно 
количество, посочено в техническата спецификация , както и в случай на необходимост 
да го завиши, като същото ще се заплаща по единичните цени, посочени в ценовото 
предложение съгласно проведената процедура по чл. 936, ал. 3 от ЗОП. 

Чл. 2. Доставката на артикулите за ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ се 
извършва на адрес: гр. София, ул. „Триадица" № 8. 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Стойността на договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и е в размер на 27 376.62 (двадесет и седем хиляди, триста седемдесет и шест лева и 
шестдесет и две стотинки) лева, без вкл. ДДС и представлява съответната част от 
предложената в процедурата по чл. 936, ал. 3 от ЗОП обща цена в размер на 73 937.35 
лв. без ДДС, относима към нуждите на Министерство на енергетиката, съгласно 
приложена таблица за стойността на заявените от МЕ количества. 

(2) Цената по ал. 1 е формирана на база цени на отделните артикули, умножени 
по техните количества, които не надвишават съответните цени на същите артикули, 
предложени в представената ценова оферта в процедурата по сключване на Рамково 
споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. за възлагане на централизирана обществена 
поръчка за нуждите на органи на изпълнителната власт съгласно чл. 4, ал, 1 от 
Постановление № 112 на Министерския съвет от 04.06.2010 г., с предмет „Доставка на 
канцеларски материали", обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали". 

(3) Стойността по ал. 1 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително 
тези по транспорт, опаковка и доставка на артикулите. 

Чл. 4. (1) За извършената доставка на артикули - предмет на настоящия договор, 
се съставя двустранен приемо-предавателен протокол по реда на чл. 8, подписан от 
представителите на страните, посочени в чл. 40 от настоящия договор. 
(2) Определената в чл. 3, ал. 1 цена се заплаща от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписването на протокола по ал. 1 и след 
получаване на издадена оригинална фактура за извършената доставка. 
(3) Плащането се извършва в лева по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка: "Уникредит булбанк" АД 
IBAN: BG40 UNCR 7630 1011 8621 01 
BIC: UNCRBGSF 

Чл. 5. Собствеността на доставените артикули преминава върху 
ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ след заплащане на определената в чл. 3, ал. 1 
цена. 

III. СРОК, МЯСТО И НАЧИН НА ДОСТАВКА 

Чл. 6. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със 
срок на действие до 31.12.2015 г. 

(2) Доставката на артикулите - предмет на настоящия договор, се извършва от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 3 /три/ работни дни, след получена заявка от 
ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ. 
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Чл. 7. Доставката на артикулите следва да се извърши в посоченото от 
ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ помещение на адреса, посочен в чл. 2 от настоящия 
договор. 

Чл. 8. (1) Приемането на извършената доставка се удостоверява в срок от 48 
(четиридесет и осем) часа от извършването й чрез съставяне на двустранен приемо-
предавателен протокол, подписан от представителите на страните, посочени в чл. 40 от 
настоящия договор. 
( 2 ) В протокола се посочва видът и количеството на доставените артикули и тяхното 
съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена в процедурата по чл. 936, ал. 
3 от ЗОП. 
(3) От страна на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ приемо-предавателният протокол 
се подписва от лицето, посочено в чл. 40 от настоящия договор. 

Чл. 9. В случай, че при подписването на приемо-предавателния протокол за 
приемане на доставените артикули представителят на ИНДИВИДУАЛНИЯ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ съгласно чл. 40 от настоящия договор установи, че същите не 
съответстват по вид и количество на предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата му 
или има отклонения в качеството, ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ може да изиска 
незабавна замяна на несъответстващите артикули с нови за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави заместващите артикули в срок от 2 (два) работни 
дни след направената рекламация. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Чл. 10. ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право: 
1. да получава артикулите, предмет на настоящия договор, в срока и при 

условията, посочени в раздел III от настоящия договор; 
2. при констатирано несъответствие на артикулите съгласно чл. 9 от настоящия 

договор ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право да откаже извършване на 
заплащането на част или на всички артикули, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 
своето задължение да достави заместващите артикули в срок от 2 (два) работни дни 
след направената рекламация; 

3. да осъществява контрол относно качеството, количествата и др. във всеки 
момент от изпълнението на договора, без да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. да предявява рекламации за недостатъци на артикулите. 
Чл. 11. ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ е длъжен: 

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставените артикули при 
договорените условия и срокове; 

2. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
договора, включително като му осигурява информацията, необходима на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за пълното, точното и качественото извършване на доставките по чл. 1; 

3. да не разкрива устно или писмено на трети лица информация, станала му 
известна при или по повод изпълнението на настоящия договор; 

4. да отговаря за действията на оправомощените от него лица. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да иска от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ необходимото съдействие за 

осъществяване на доставките; 
2. да получи договорената цена съгласно реда и условията на настоящия договор. 
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 



1. да достави на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ срещу съответната цена 
артикулите - предмет на настоящия договор, които следва да съответстват по вид и 
количество на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена в процедурата по чл. 936, ал. 
3 от ЗОП; 

2. да достави артикулите в срока по чл. 6 от настоящия договор; 
3. да осигури за своя сметка транспорта на доставката на артикулите до мястото 

на изпълнението съгласно чл. 2 от настоящия договор. 
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на своите служители, 

отговорни за извършването на доставката - предмет на настоящия договор. 
Чл. 15. При поискване от страна на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
информация за извършената доставка в писмен вид. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля на трета страна изпълнението 
на задълженията си по този договор, както и да възлага изпълнението на договора на 
трета страна. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ако 
трети лица предявят правото си на собственост или други права по отношение на 
артикулите - предмет на настоящия договор, които могат да бъдат противопоставени на 
ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, освен ако последният е знаел за това. 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ИНДИВИДУАЛНИЯ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ платената цена заедно с лихвите, както и да заплати разноските по 
договора в случаите, когато се докаже, че доставените артикули принадлежат изцяло 
или отчасти на трето лице, а ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право да развали 
договора. 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 19. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 
изпълнение на задълженията по него в размер на 3 % (три процента) от стойността по 
чл. 3, ал. 1 от настоящия договор, равняваща се на 821.30 (осемстотин двадесет и един 
лева и тридесет стотинки) лева. 

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, платима по банкова 
сметка на Министерството на енергетиката в БНБ - ЦУ, IBAN- BG75 BNBG 9661 3300 
1421 03, BIC код на БНБ за плащания в лева BNBGBGSD, или банкова гаранция за 
изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на ИНДИВИДУАЛНИЯ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) В случай че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, бъде 
обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или 
й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-
дневен срок, ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право да поиска, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от 
направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, 
съгласувана с Възложителя. 

Чл. 20. Гаранцията за изпълнение е платима на ИНДИВИДУАЛНИЯ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ като компенсация за всякакви щети или дължими неустойки, 
произтичащи от виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
договора. 

Чл. 21. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, 
ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ може да усвои гаранцията до максималния й 
размер. При всяко усвояване на суми от гаранцията за изпълнение 
ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Чл. 22. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ задържа в пълен размер гаранцията за 
изпълнение. 

Чл. 23. При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се 
освобождава в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след изтичане 
на срока на договора или прекратяване на действието му, след уреждането на всички 
финансови претенции между страните. ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ не дължи 
лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора. 

Чл. 24. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ИНДИВИДУАЛНИЯ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между 
страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е 
отнесен за решаване пред съд. 

VII. НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА 

Чл. 25. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, 
или изискванията за нея, съгласно договора в установения срок, същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0, 15 /нула цяло и петнадесет/ на сто за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10 /десет/ на сто от стойността на забавената доставка. 

Чл. 26. Разходите по отстраняване на всички преки и непосредствени вреди на 
"ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, възникнали в резултат на виновно неизпълнение 
на клаузите на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 27. При забава на плащане в срока по чл. 4, ал. 2 от настоящия договор 
ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ дължи неустойка в размер на 0,02 % (нула цяло 
нула две на сто) за всеки ден забава, начислена върху стойността на 
закъснялото плащане за периода на забавата, но не повече от 1 % (един процент) от 
стойността на забавеното плащане. 

Чл. 28. За неизпълнението на други задължения по договора неизправната 
страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността 
на договора от момента на констатиране на неизпълнението до преустановяването му. 
Страната, която е понесла вреди от неизпълнението, може да търси обезщетение и за 
по-големи вреди. 

Чл. 29. Неустойките по този договор се заплащат в срок до 10 (десет) календарни 
дни от датата на претенцията. ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право, ако в 
определения за плащане срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си, да усвои 
сумата на неустойката от гаранцията за изпълнение. 

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 30. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно 
неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от 
появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други 
събития, представляващи „непреодолима сила" по смисъла на Търговския закон и Закона 
за обществените поръчки и ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли на 
изпълнението на настоящия договор. В тези случаи срокът на изпълнение на 
задълженията по договора се измества със съответното време, в течение на което 
действат такива обстоятелства, но не повече от крайния срок по договора. 

Чл. 31. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 
си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от 
страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в з а б а в а и не е 
Информирала другата страна за възникването й. 
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Чл. 32. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява 
задълженията си по този договор поради непреодолима сила, е длъжна незабавно: 
(1 ) Да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява 
неизпълнение на задълженията й; за степента, до която това събитие възпрепятства 
изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието - ако са 
известни; за неговото предполагаемо времетраене. 
(2) Да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до 
минимум понесените вреди и загуби. 
"(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира, 
доколкото то не може да бъде изпълнено по алтернативен начин чрез полагане на 
всички разумни грижи. 
(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на 
договора. 
(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
( 6 ) Определено събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила", 
ако: 

1. Ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е 
изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор. 

2. Ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането 
на всички разумни грижи. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 33. ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право да прекрати договора 
при условията на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения. 

Чл. 34. Настоящият договор се прекратява, както следва: 
(1 ) с изтичане срока на договора; 
( 2 ) с окончателното му изпълнение; 
(3 ) с прекратяване на рамковото споразумение, въз основа на което този договор 

е сключен; 
(4) при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

- с 15-дневно писмено предизвестие, отправено от изправната до неизправната страна; 
(5) с едномесечно писмено предизвестие, отправено от всяка от страните по 

договора към другата; 
( 6 ) при взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид; 
(7) от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ - с 15-дневно писмено предизвестие 

'при повторно неизпълнение на задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 35. В случай на прекратяване на договора страните подписват двустранен 

протокол, с който уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването, 
включително и заплащане на извършените, но незаплатени доставки. 

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ третират като 
конфиденциална всяка информация, получена при или по повод изпълнението на 
договора. 

Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 
ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато 
и да е форма съдържанието на договора или част от него, както и всякаква информация, 
свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. 
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Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата 
степен за осъществяване изпълнението на договора. 

Чл. 38. ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ гарантира конфиденциалност при 
използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, 
като не ги предоставя на трети лица. 

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 39. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще 
бъдат в писмена форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена и 
когато съобщението е изпратено по факс и/или електронна поща. Всяка писмена 
комуникация, отнасяща се до този договор между ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да посочва заглавието и идентификационния номер на 
договора и да бъде изпращана до лицата за контакти, с копие до Централното^ 
управление. 

Чл. 40. За изпълнението на този договор страните определят лица за контакти 
за ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

• за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Даниела Христова - Търговски представител, тел.: 
02/9430566, факс: 02/9430566, ел. поща: sales@roel-98.com 

Чл. 41. При промяна на посочените адреси, телефони и др., съответната страна е 
длъжна да уведоми другата в писмен вид в седемдневен срок от настъпване на 
промяната. Ако някоя от страните промени посочените в предходната точка адреси и др., 
без да уведоми другата страна, последната не отговаря за не получените съобщения, 
призовки и други подобни. 

Чл. 42. Нищожността на някои от клаузите на договора или на допълнително 
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 43. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения 
договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия 
относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или 
неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага 
българското търговско и гражданско право, като страните уреждат отношенията си чрез 
споразумение. 

Чл. 44. При непостигане на съгласие ще се прилагат Законът за обществени 
поръчки, Търговският закон, Закона за задълженията и договорите, както и другите 
нормативни актове, действащи в Република България. 

Чл. 45. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете 
страни. 

Чл. 46. Настоящият договор се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра -
по един за ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 47. (1) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат 
като неразделна част от настоящия договор следните приложения:. 

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЦООП) <и ако е приложимо: 
разяснения по документацията за участие> по процедурата за сключване на рамковото 
споразумение; 

2. Предложение за изпълнение на поръчката (Техническа оферта) на 
ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ в процедурата по сключване на рамковото 
споразумение; 

3. Предлагана цена (Ценова оферта) на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ в 
процедурата по сключване на рамковото споразумение; 

4. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата по сключване на договор въз основа 
на рамковото споразумение ; 
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5. Предложение за изпълнение на поръчката (Техническа оферта) на 
ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ в процедурата по сключване на договор въз основа на 
рамковото споразумение ; 

6. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договор - представя се от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди подписване на договора; 
(2) Различните приложения към договора се смятат за взаимно изясняващи се. В случай 
на неяснота или разминаване, Приложенията по ал. 1 имат следния приоритет, като на 
първо място е посочено приложението с най-висок приоритет: 

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЦООП) <и ако е приложимо: 
разяснения по документацията за участие> по процедурата за сключване на рамковото 
споразумение; 

2. Предложение за изпълнение на поръчката (Техническа оферта) на 
ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ в процедурата по сключване на рамковото 
споразумение; 

3. Предлагана цена (Ценова оферта) на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ в 
процедурата по сключване на рамковото споразумение; 

4. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата по сключване на договор въз основа 
на рамковото споразумение <и ако е приложимо: кореспонденция с участника, 
определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ по време на оценката на офертите>. 

5. Предложение за изпълнение на поръчката (Техническа оферта) на 
ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ в процедурата по сключване на договор въз основа на 
рамковото споразумение. 

- ч е р 
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Техническа спецификация на Ц00Г1 

Открита процедура за сключване па рамково споразумение за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: "Доста! 

I 2 3 4 

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
КОЛИЧЕС 

ТВО 
ОБЩО 

Количество 
М Е 

Количество 
М Е 

Количество 
МИ 

Ценово 
Р О Е Л 

1 
Дискове CD 700 MB за запис на данни 50 бр. в шпиндел 

шпиндел 
2000 740.00 / 740 1260 1.22 

2 
Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / (120 мин.) 25 бр. в шпиндел 

шпиндел 
800 296.00 296 504 2.51 

4 
Дискове DVD-R/+R: 8,5 GB двуслоен компактдиск за еднократен 

запис 8х скорост, с пластм. кутия 
брой 

250 92.50 93 157 0.29 

5 
Дискове CD-RW презаписваем компактдиск - 16х максимална 

скорост, 210МВ, 8 см. - мини, с пластм. кут 
брой 

150 55.50 56 94 0.41 

8 
Дискети: 3,5", 1.44 MB с етикети, 10 бр. в кутия 

кутия 
1500 555.00 555 945 0.25 

9 
Касети, аудио, предназначени за гласови записи / 90 мин. 

дължина/ 
брой 

40 14.80 15 25 0.27 

10 
Калъф за CD- ROM за мин. 24 диска 

брой 
20 7.40 7 13 0.63 

11 
Калъф за CD- ROM за мин. 56 диска 

брой 
20 7.40 7 13 1.50 

12 
Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD 

брой 
3000 1110.00 1110 1890 0.03 
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Техническа спецификация на Ц00Г1 

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
КОЛИЧЕС 

тво 
ОБЩО 

Количество 
М Е 

Количество 
М Е 

Количество 
МИ 

Ценово 
Р О Е Л 

13 

Бележник: Азбучник формат А5, твърда подвързия от изк.кожа, 

книжно тяло от бяла офсетова хартия 70 гр/кв.м, 80 листа, ± 

10%, 

брой 

40 14.80 15 25 1.98 

14 
Бележник със спирала, формат А4, твърди корици, тяло от 

офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 100 листа, ± 10% 
брой 

150 55.50 56 94 1.64 

15 
Бележник със спирала, формат А5, твърди корици, тяло от 

офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 100 листа, ± 10% 
брой 

200 74.00 74 126 1.04 

16 
Бележник формат А4, твърда подвързия, книжно тяло от 

офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 80 листа, ± 10% отклонение, 
брой 

20 7.40 7 13 1.98 

17 
Бележник - офсет, линирана, 70 гр/кв.м, 200 листа, формат А5 , 

твърди корици, 
брой 

20 7.40 7 13 1.23 

22 
Разклонител с мин. 4 гнезда, мин.З м. захранващ кабел и среден 

извод за заземяване по БДС или еквивалентен стандарт 
брой 

60 22.20 22 38 2.25 

25 
Батерии алкални 1.5 волта AAA /R03/ 4 броя в опаковка 

опаковка 
900 333.00 333 567 0.60 

26 
Батерии алкални 1.5 волта АА /R6/ 4 броя в опаковка 

опаковка 
900 333.00 333 567 0.60 

33 
Блок за флипчарт ширина: 60-70см /дължина:85-100см, бял 20 

листа в блока 
брой 

30 11.10 11 19 2.08 

34 
Блокче със самозалепващи листчета: голямо: 75мм х125мм (+/-10 

мм отклонение), мин.80 листчета в опаковка 
брой 

1000 370.00 370 630 0.43 

35 
Блокче със самозалепващи листчета: средно: 75мм х75мм (+/-10 
мм отклонение); Да се предлага в различни цветове, мин.80 
листчета в опаковка 

брой 
1800 666.00 666 1134 0.24 
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Техническа спецификация на Ц00Г1 

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
коли Ч КС 

IBO 
ОБЩО 

Количество 
М Е 

Количество 
М Е 

Количество 
МИ 

Ценово 
Р О Е Л 

36 
Блокче със самозалепващи листчета: 38x50 мм (+/-10мм 
отклонение). Да се предлага в различни цветове, мин.80 листа в 
блокче 

брой 
600 222.00 222 378 0.10 

37 
Блокче листчета за бележки, нелепящи, бели, мин. 450 листа в 

блокче (+/-10%); мин. 90х90мм. 
куб 

600 222.00 222 378 0.24 

38 
Куб листчета за бележки, нелепящи, мин. 450 листа в поне три 

цвята в куба (+/-10%) размери : мин. 90х90мм 
куб 

900 333.00 333 567 0.80 

39 
Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с клип 

брой 
250 92.50 93 157 0.13 

40 
Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с лента 

брой 
70 25.90 26 44 0.39 

42 
Визитник за мин. 320 бр. визитки (+/-10%), изработен от РР 
материал/полипропилен/, малък формат брой 

50 18.50 19 31 1.36 

43 
Визитник формат А 4 за мин. 500 бр. визитки, (+/-10%), изработен 
от РР с възможност за добавяне на допълнителни джобове брой 

30 11.10 11 19 1.85 

45 

Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от мин. 3 цвята и 100 
индекса от цвят в опаковка. Размери на един индекс: ширина:15-
20мм х дължина 40-50 мм (+/-10% отклонение от бройки) 

опаковка 

900 333.00 333 567 0.36 

46 

Индекси: лепящи, PVC; различни цветове, Размери на един 
индекс: ширина: 20-25мм х дължина 40-50 мм ; мин.45 индекса в 
опаковка 

опаковка 

2200 814.00 814 1386 0.68 

47 
Индекси (тесни) прозрачни • за многократно залепване и 
отлепване, 12 х 45 мм, различни цветове, мин. 45 броя индекси в 
опаковка 

опаковка 
900 333.00 333 567 0.43 
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Техническа спецификация на Ц00Г1 

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
КОЛИЧЕС 

тво 
ОБЩО 

Количество 
М Е 

Количество 
М Е 

Количество 
МИ 

Ценово 
Р О Е Л 

48 
Индекси: лепящи, PVC ; Размери на един индекс: ширина: 20-
25мм х дължина 43мм ; мин.45 индекса в опаковка, с показалец 
"!","?", ръка за подпис, Sign here 

опаковка 
600 222.00 222 378 0.60 

49 
Индиго за машинно писане: размер А4, мин. 50 листа в опаковка 

опаковка 
30 11.10 11 19 0.70 

51 
Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по ЮОмм или 6 архивни 
кутии по 80 мм; размери на кашона 560мм х ЗбОмм х 260мм (+/-
10% отклонение от размерите) 

брой 
800 296.00 296 504 1.89 

52 Кашони картонени с размер 600x400x400 мм брой 150 55.50 56 94 1.45 
53 Кашони картонени с размер 550x350x310 мм брой 70 25.90 26 44 0.74 

54 Кашони картонени с размер 450x350x310 мм брой 70 25.90 26 44 0.56 
55 Кашони картонени с размер 300x600x600 мм брой 70 25.90 26 44 1.48 

56 Кашони картонени с размер 200x550x550 мм брой 70 25.90 26 44 0.56 

57 
Кутия архивна, размери ЗЗ-Збсм на 20-25 см по 8 см или по 10 см 
ширина брой 

3500 1295.00 1295 2205 0.39 

58 
Кламери: никелирани или поцинковани, малки, размери мин-25 
мм, 100 бр. в кутия кутия 

1700 629.00 629 1071 0.15 

59 
Кламери: никелирани или поцинковани, големи мин. 48 мм, 50 бр. 
в кутия кутия 

1200 444.00 444 756 0.30 

60 
Кламери: цветни малки мин.25 мм 100 бр. в кутия 

кутия 
350 129.50 130 220 0.20 

61 
Кламери: цветни големи мин. 48 мм 50 бр в кутия . 

кутия 
350 129.50 130 220 0.17 
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Техническа спецификация на Ц00Г1 

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
КОЛ 114 FX 

ТВО 
ОБЩО 

Количество 
МЕ 

Количество 
МЕ 

Количество 
МИ 

Ценово 
РОЕЛ 

62 
Кламери: никелирани, 70-75 мм, вълнообразен профил, ок 20 в 
кутия кутия 

15 5.55 6 9 0.59 

63 
Кпипборд: без капак, изработен от PVC, А4, с метален механизъм 
за захващане на листа брой 

25 9.25 9 16 0.20 

65 
Табло: корково за закачане на съобщения и бележки ширина 60 
см на дължина 90 см (+/-10%) за закачане на съобщения и 
бележки 

брой 
30 11.10 11 19 2.12 

69 
Коректор на водна основа течен 

брой 
450 166.50 167 283 0.42 

70 
Коректор: лентов, ширина: мин 4 мм , дължина от 5 м до 8 м; 

брой 
900 333.00 333 567 0.42 

71 
Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, размер А4. 
да се предлага в 4 цвята минимум, /мин. 25 бр в пакет /, от 150 
до 180 микрона вкл. 

пакет 
600 222.00 222 378 0.25 

73 
Корици за подвързване: цветни , от картон, размер А4, 250 гр 
/кв.м., в минимум 4 цвята, /мин. 25 бр. пакет/ пакет 

600 222.00 222 378 0.25 

74 
Корици за термоподвързване 1,5 мм, от прозрачна лицева част 
200 микрона и задна корица от картон, мин 20 броя в пакет пакет 

250 92.50 93 157 0.25 

75 
Корици за термоподвързване 3 мм, от прозрачна лицева част 200 
микрона и задна корица от картон, мин 20 броя в пакет пакет 

250 92.50 93 157 0.20 

78 
Кърпи почистващи, антистатични за екран и друга офис техника, 
мин. 100 бр. в кутия кутия 

600 222.00 222 378 1.20 

79 
Флакон сгъстен въздух за почистване на прах от труднодостъпни 
повърхности - компютри и периферна техника брой 

40 14.80 15 25 0.30 
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Техническа спецификация на Ц00Г1 

Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
КОЛ И Ч lit 

тво 
ОБЩО 

Количество 
МЕ 

Количество 
МЕ 

Количество 
МИ 

Ценово 
РОЕЛ 

82 
Спрей /пяна/: за почистване на екрани, клавиатури и периферни 
устройства, мин.250 мл брой 

300 111.00 111 189 1.40 

84 
Спрей за почистване на бяла дъска, мин. 250 мл 

брой 
30 11.10 11 19 0.47 

85 
Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 4 до 6 мм, 50 бр в 
опаковка опаковка 

40 14.80 15 25 0.50 

86 
Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 7 до 8 мм,50 бр в опаковка 

опаковка 
10 3.70 4 6 5.30 

87 
Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 10 до 12 мм, 50 бр в 
опаковка опаковка 

20 7.40 7 13 1.85 
88 Лепило: сухо, мин. 15 г. брой 250 92.50 93 157 0.24 
89 Лепило: течно, мин 40 мл. брой 300 111.00 111 189 0.14 

90 Лепило: за картон и хартия, универсално, мин.30 г. брой 120 44.40 44 76 0.71 

91 Лепило: секундно брой 10 3.70 4 6 0.27 

93 
Лепило С 200 мин.35 гр 

брой 10 3.70 4 6 0.54 
94 Лепило безцветно с тампон, мин 30 г. брой 70 25.90 26 44 0.16 

96 
Ластици: изработени от естествен каучук, мин. 30 грама в 
опаковка опаковка 

350 129.50 130 220 0.45 

97 

Макетен нож голям, острие дължина 16-18 см, за офис цели -
рязане на хартия, кашони и други: метални водачи, автоматичен 
застопоряващ механизъм за безопасно рязане 

брой 

100 37.00 37 63 0.21 
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Техническа спецификация на Ц00Г1 

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
КОЛИЧКС 

тво 
оьщо 

Количество 
МЕ 

Количество 
МЕ 

Количество 
МИ 

Ценово 
РОЕЛ 

98 
Макетен нож малък, острие дължина 8-10 см, за офис цели -
рязане на хартия, кашони и други: метални водачи, автоматичен 
застопоряващ механизъм за безопасно рязане 

брой 

50 18.50 19 31 0.14 

99 
Ножица: за хартия и картон, дължина 17 см - 21 см, с 
пластмасова дръжка, остриета от неръждаема стомана брой 

170 62.90 63 107 0.72 

100 Органайзер за бюро с мин. пет отделения 
брой 100 37.00 37 63 1.05 

101 Органайзер за бюро с мин. седем отделения брой 100 37.00 37 63 1.24 
102 Острилка брой 400 148.00 148 252 0.13 

103 
Калкулатор 12 разряден, настолен с мин. размери 150/180/20 мм 

брой 
150 55.50 56 94 2.19 

104 Канап за опаковане - дължина мин. 80 м. брой 120 44.40 44 76 0.54 
105 Кабари/ пинчета за коркова дъска, цветни мин 25 бр в кутия 

кутия 70 25.90 26 44 0.26 
108 Линия: прозрачна, пластмасова 30 см брой 150 55.50 56 94 0.14 
109 Линия: прозрачна, пластмасова 50 см брой 40 14.80 15 25 0.10 

110 
Поставка за тиксо, с метален резец, настолна, 19ммх33м(+/-10% 
отклонение); брой 

50 18*50 19 31 0.37 

111 
Перфоратор: капацитет мин. 60 листа с подвижен ограничител, 
ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка брой 

150 55.50 56 94 2.10 

112 

Перфоратор малък: капацитет минимум 25 листа с подвижен 
ограничител, ергономичен дизайн от метална основа и 
ръкохватка, 

брой 

80 29.60 30 50 1.71 
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Техническа спецификация на Ц00Г1 

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
КОЛИЧКС 

тво 
ОБЩО 

Количество 
М Е 

Количество 
М Е 

Количество 
МИ 

Ценово 
Р О Е Л 

113 

Перфоратор - капацитет мин. 150 листа, с подвижен ограничител, 
ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка, брой 

10 3.70 4 6 4.59 
114 Подложка за мишка брой 50 18.50 19 31 0.13 

115 
Поставка вертикална, изработена от пластмаса, /прозрачна и в 
различни цветове/, за съхранение на документи А4 брой 

250 92.50 93 157 1.06 

116 
Поставка: хоризонтална, пластмаса, /прозрачна и в цветове/ за 
съхранение на документи А4, с възможност за надграждане; брой 

350 129.50 130 220 1.25 

117 
Нож за отваряне на писма от хромиран материал, с дръжка, 
дължина на работния участък 10 см брой 

35 12.95 13 22 1.24 

119 Кламеродържател с магнитен капак 
брой 

15 5.55 6 9 0.43 

121 
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, 50 броя в 

пакет 
3000 1110.00 1110 1890 5.70 

123 
Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4; с 
широчина на гърба от 7 до 8 см; със сменяем етикет; здрави 
механизми за пеосЬооиоани листа с лва оинга: ла се поелложи 

брой 
7000 2590.00 2590 4410 1.59 

125 

Папка: класьор, с PVC покритие, за съхранение на документи А4; 
с широчина на гърба от 4 до 5 см; със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа; с два ринга, да се предложи 

брой 

4000 1480.00 1480 2520 1.59 

128 
Папка: Дело, изработена от мукава, бяла, текстилно платно 

брой 
1500 555.00 555 945 0.30 

129 
Папка картонена без машинка 

брой 
1300 481.00 481 819 0.04 
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Техническа спецификация на Ц00Г1 

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
КОЛИЧЕС 

ТВО 
ОБЩО 

Количество 
МЕ 

Количество 
МЕ 

Количество 
МИ 

Ценово 
РОЕЛ 

134 
Папка: картонена с машинка с лого по образец, картон 
мин.250гр/кв м брой 

350 129.50 130 220 0.08 

135 
Папка: прозрачна с копче и перфорация за съхранение на 
документи с размер А4 брой 

700 259.00 259 441 0.36 

137 
Папка: с ластик, изработена от ПП материал, за съхранение на 
документи А4. капацитет мин.250 листа, да се предлага в мин. 4 
цвята 

брой 
1800 666.00 666 1134 0.27 

138 
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 
800 296.00 296 504 0.36 

140 
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 
300 111.00 111 189 0.85 

141 
Папка: тип L-джоб, А 4 /пакет - мин. 100 бр/ прозрачна 

пакет 
600 222.00 222 378 0.20 

142 
Папка-джоб стандартна перфорация А 4, кристал, мин. 100 бр в 
опаковка опаковка 

6000 2220.00 2220 3780 1.33 

144 
Папка за картотека: външен пластмасов гребен, вътрешен 
пластмасов държач за документи, от картон, мин.250 кр кв м. за 
документи с оазмеои А4 

брой 
270 99.90 100 170 0.16 

148 
Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал, Ширина на папката 
18 мм. брой 

30 11.10 11 19 0.38 

152 
Разделител за класьори: изработени от картон, размер А4, 10 
теми, в различни цветове опаковка 

900 333.00 333 567 0.40 

153 
Разделител за класьори: РР материал, размер А4, 10 теми, в 
различни цветове опаковка 

250 92.50 93 157 0.64 
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Техническа спецификация на Ц00Г1 

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
КОЛИЧЕС: 

ТВО 
ОБЩО 

Количество 
МЕ 

Количество 
МЕ 

Количество 
МИ 

Ценово 
РОЕЛ 

154 
Разделител за класьори: РР материал,размер А4, с букви от А до 
Я опаковка 

250 92.50 93 157 0.30 

155 
Разделители за класьори: малки, хоризонтални, 10.5x24 см,/ (+/-
10%)/ с два отвора , картон, мин. 100 броя в опаковка, мин. 2 
цвята 

опаковка 
250 92.50 93 157 0.90 

156 
Разделител за класьори: РР материал, А4, с цифри от 1 до 31 

опаковка 60 22.20 22 38 0.70 

157 
Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат 
поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 45-51 мм по мин. 50 
6D. в пакет 

пакет 
50 18.50 19 31 2.15 

158 

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 

пакет 

30 11.10 11 19 2.40 

159 

Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат 
поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 22-25 мм по мин. 100 
бр. в пакет 

пакет 

50 18.50 19 31 2.20 

160 
Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат 
поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 18-20 мм по мин. 100 
бр. в пакет 

пакет 
30 11.10 11 19 3.46 

161 

Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат 
поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 14-16 мм по мин.100 
бр. в пакет 

пакет 
60 22.20 22 38 2.12 

162 
Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат 
поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 10-12.5 мм по мин. 
100 бр. в пакет 

пакет 
40 14.80 15 25 1.18 

164 
Етикети самозалепващи бели, 61-65 мм/33-38 мм мин. 100 бр в 
кутия; 21 броя на лист А4 кутия 

30 11.10 11 19 1.45 
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Техническа спецификация на Ц00Г1 

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
КОЛИЧЕС 

тво 
оьщо 

Количество 
М Е 

Количество 
М Е 

Количество 
МИ 

Ценово 
Р О Е Л 

166 
Етикети самозалепващи бели, 48-52мм/28-32мм; мин. 100 бр в 
кутия, 40-44 етикета на лист А4 кутия 

10 3.70 4 6 1.45 

170 
Лента самозалепваща /тиксо/: ширина:мин. 18 мм, дължина: 30 м. 
мин. брой 

350 129.50 130 220 0.18 

171 
Лента самозалепваща /тиксо/:ширина:мин 35 мм, дължина 60 м. 
мин. брой 

450 166.50 167 283 0.46 

172 
Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин 48 мм/50м. мин. 
кафява брой 

250 92.50 93 157 0.46 

175 
Лента самозалепваща /тиксо/: 12мм/33м мин., прозрачна 

брой 
180 66.60 67 113 0.14 

176 Лента самозалепваща /тиксо/: 25мм/66м мин., прозрачна брой 120 44.40 44 76 0.31 

177 
Секретна лепяща лента: 35 мм/30 м 

брой 
30 11.10 11 19 4.20 

183 Лента двойно лепяща: широчина 15 мм, дължина 33 м брой 70 25.90 26 44 0.46 
184 Телбод машинка: за минимум 20 листа брой 400 148.00 148 252 1.08 
185 Телбод машинка: за минимум 50 листа брой 250 92.50 93 157 2.02 

187 Телчета за телбод 23/8 мм; мин. 1000 бр в кутия кутия 10 3.70 4 6 0.15 

189 
Телчета за телбод 24/6 мм; мин. 1000 бр в кутия 

кутия 1200 444.00 444 756 0.15 
190 Телчета за телбод 24/8 мм; мин.1000 бр в кутия кутия 70 25.90 26 44 0.16 

191 Телчета за телбод №10; мин. 1000 бр в кутия кутия 2500 925.00 925 1575 0.05 

192 Антителбод, метален корпус с пластмасово допълнение брой 160 59.20 59 101 0.32 
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Техническа спецификация на Ц00Г1 

No Спецификации на артикулите на Възложителя ||г:' МярКа 
КОЛИЧЕС 

тво 
ОБЩО 

Количество 
МЕ 

Количество 
МЕ 

Количество 
МИ 

Ценово 
РОЕЛ 

193 
Тетрадка протоколна мин. 180 листа, формат А 4 /твърди корици/, 
тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м., редове брой 

230 85.10 85 145 1.40 

194 
Тетрадка протоколна мин.80 листа, формат А 4, твърди корици, 
тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м, редове брой 

70 25.90 26 44 1.09 

196 
Тетрадка протоколна мин.180 листа формат А5, твърди кориции, 
спирала, 70 гр.кв.м. брой 

70 25.90 26 44 1.24 

197 
Тетрадка, офсет, линирана, мин.80 листа, формат А4, меки 
корици, 70 гр кв.м брой 

20 7.40 7 13 0.52 

198 
Тетрадка със спирала формат А5, меки корици мин.80 листа, 70 гр 
кв.м 

брой 
30 11.10 11 19 0.28 

201 Тънкописец 0,5 мм с цветове син и черен брой 550 203.50 204 346 0.20 
202 тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен брой 60 22.20 22 38 0.47 

203 Тънкописец 0,7 мм перманентен, син, черен, червен, зелен брой 60 22.20 22 38 0.56 
204 Флумастери: комплект по 4 цвята комплект 230 85.10 85 145 0.28 

205 
Химикал обикновен /връх 0,8 мм/, да се предлага в 4 цвята /син, 
черен, червен,зелен/ брой 

5000 1850.00 1850 3150 0.08 

206 
Химикал автоматичен със сменяем обикновен пълнител, син цвят, 
с тънък връх 0,5-0,7 мм брой 

2500 925.00 925 1575 0.15 

207 
Химикалки със стоманен клипс и метален бутон, обикновен 
пълнител брой 

5000 1850.00 1850 3150 0.15 

208 
Химикалки със стоманен клипс и метален бутон, дебел пълнител 

брой 
70 25.90 26 44 0.24 

210 
Химикалка тип ролер, връх 0.7 мм 

брой 
120 44.40 44 76 0.22 
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Техническа спецификация на Ц00Г1 

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
количкс 

тво 
ОБЩО 

Количество 
МЕ 

Количество 
МЕ 

Количество 
МИ 

Ценово 
РОЕЛ 

214 

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 

450 166.50 167 283 0.17 

215 

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 

350 129.50 130 220 0.30 

216 

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 

20 7.40 7 13 0.16 

217 
Маркер за флипчарт - /комплект/ 4 бр. 

комплект 
20 7.40 7 13 1.08 

219 
Маркер за подчертаване на текст /връх с ширина мин 3 мм 
флоуресцентен - комплект 4 цвята, със скосен писец комплект 

1000 370.00 370 630 0.98 

220 
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 
250 92.50 93 157 0.20 

221 
Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя с гъба 

комплект 
10 3.70 4 6 1.05 

223 Молив: автоматичен /0,5 мм/ брой 500 185.00 185 315 0.20 
224 Молив: автоматичен /0,7 мм/ брой 500 185.00 185 315 0.17 
225 Молив обикновен НВ с гумичка брой 600 222.00 222 378 0.05 

226 Молив обикновен 2В брой 150 55.50 56 94 0.07 

230 
Мастило: тампонно; цвят:син, червен, черен, зелен; мин. 25 мл. 

брой 
80 29.60 30 50 0.28 
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Техническа спецификация на Ц00Г1 

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка -
КОЛИЧКС 

гво 
оьщо 

Количество 
МЕ 

Количество 
МЕ 

Количество 
МИ 

Ценово 
РОЕЛ 

232 
Тампон: за печат, предназначен за стандартни печати мин 70x100 
мм брой 

40 14.80 15 25 0.60 

237 
Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", цвят на мастилото син и 
черен - метално тяло брой 

20 7.40 7 13 0.05 

242 
Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.; твърдост В/НВ, цвят 
черен, мин. 10 броя в кутийка кутия 

900 333.00 333 567 0.15 

243 
Графити за автоматични моливи: 0,7 мм.;твърдост В/НВ, цвят 
черен, мин. 10 броя в кутийка кутия 

200 74.00 74 126 0.11 

244 
Гумички: подходящи за триене на мастило и молив; изработени от 
естествен каучук брой 

400 148.00 148 252 0.12 

245 
Форматирани паус листа А4 90-95 гр, 100 листа в опаковка 

опаковка 450 166.50 167 283 0.62 

246 Форматирани паус листа A3 90-95 гр 100 листа в опаковка опаковка 150 55.50 56 94 0.74 

247 
Щипки за документи, метални, с размер: 19 мм 

брой 
1100 407.00 407 693 0.03 

248 Щипки за документи, метални, с размер: 25 мм брой 1100 407.00 407 693 0.04 

249 Щипки за документи, метални, с размер: 32 мм брой 1300 481.00 481 819 0.05 

250 Щипки за документи, метални, с размер: 41 мм брой 900 333.00 333 567 0.09 

251 Щипки за документи, метални, с размер: 51 мм брой 900 333.00 333 567 0.12 

254 Ролки за касов апарат 57мм/ф 55мм 12 бр в опаковка опаковка 40 14.80 15 25 2.25 

276 Изработка на авт. печати с машинка комплект по образец брой 5 1.85 2 3 6.31 
277 Кошче за боклук пластмасово брой 20 7.40 7 13 1.31 
278 Флаш памет 8 GB брой 50 18.50 19 31 5.46 
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Техническа спецификация на Ц00Г1 

Шл Спецификации на артикулите на Възложителя : Мярка 
КОЛНЧЕО 

тво 
оьщо 

Количество 
МЕ 

Количество 
МЕ 

Количество 
МИ 

Ценово 
РОЕЛ 

280 Флаш памет 16 GB брой 50 18.50 19 31 7.25 

1. В колона № 4 Участниците попълват наименованието на марката и модела на 
предлагания от тях артикул. Участниците попълват всеки ред от техничестата 
спецификация. 

2. В колона № 5 Участниците попълват мярката на артикула съобразно изискването на 
Възложителя. 

Дата: 

Подпис и печат: 
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жа на капнела реки материали" 

Обща цена Ценово М Е Ценово М И 

2440 902.8 1537.20 

2008 742.96 1265.04 

72.5 26.97 45.53 

61.5 22.96 38.54 

375 138.75 236.25 

10.8 4.05 6.75 

12.6 4.41 8.19 

30 10.5 19.50 

90 33.3 56.70 

Техническа спецификация на Ц00Г1 
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Обща цена Ценово М Е Ценово М И 

79.2 29.7 49.50 

246 91.84 154.16 

208 76.96 131.04 

39.6 13.86 25.74 

24.6 8.61 15.99 

135 49.5 85.50 

540 199.8 340.20 

540 199.8 340.20 

62.4 22.88 39.52 

430 159.1 270.90 

432 159.84 272.16 

Техническа спецификация на Ц00Г1 
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Обща цена Ценово М Е Ценово М И 

60 22.2 37.80 

144 53.28 90.72 

720 266.4 453.60 

32.5 12.09 20.41 

27.3 10.14 17.16 

68 25.84 42.16 

55.5 20.35 35.15 

324 119.88 204.12 

1496 553.52 942.48 

387 143.19 243.81 

Техническа спецификация на Ц00Г1 
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Обща цена Ценово М Е Ценово М И 

360 133.2 226.80 

21 7.7 13.30 

1512 559.44 952.56 
217.5 81.2 136.30 

51.8 19.24 32.56 

39.2 14.56 24.64 

103.6 38.48 65.12 

39.2 14.56 24.64 

1365 505.05 859.95 

255 94.35 160.65 

360 133.2 226.80 

70 26 44.00 

59.5 22.1 37.40 

Техническа спецификация на Ц00Г1 
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Обща цена Ценово М Е Ценово М И 

8.85 3.54 5.31 

5 1.8 3.20 

63.6 23.32 40.28 

189 70.14 118.86 

378 139.86 238.14 

150 55.5 94.50 

150 55.5 94.50 

62.5 23.25 39.25 

50 18.6 31.40 

720 266.4 453.60 

12 4.5 7.50 

Техническа спецификация на Ц00Г1 
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Обща цена Ценово М Е Ценово М И 

420 155.4 264.60 

14.1 5.17 8.93 

20 7.5 12.50 

53 21.2 31.80 

37 12.95 24.05 

60 22.32 37.68 

42 15.54 26.46 

85.2 31.24 53.96 

2.7 1.08 1.62 

5.4 2.16 3.24 

11.2 4.16 7.04 

157.5 58.5 99.00 

21 7.77 13.23 

Техническа спецификация на Ц00Г1 
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Обща цена Ценово М Е Ценово М И 

7 2.66 4.34 

122.4 45.36 77.04 

105 38.85 66.15 

124 45.88 78.12 

52 19.24 32.76 

328.5 122.64 205.86 

64.8 23.76 41.04 

18.2 6.76 11.44 

21 7.84 13.16 

4 1.5 2.50 

18.5 7.03 11.47 

315 117.6 197.40 

136.8 51.3 85.50 

Техническа спецификация на Ц00Г1 
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Обща цена Ценово М Е Ценово М И 

45.9 18.36 27.54 

6.5 2.47 4.03 

265 98.58 166.42 

437.5 162.5 275.00 

43.4 16.12 27.28 

6.45 2.58 3.87 

17100 6327 10773.00 

11130 4118.1 7011.90 

6360 2353.2 4006.80 

450 166.5 283.50 

52 19.24 32.76 

Техническа спецификация на Ц00Г1 
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Обща цена Ценово М Е Ценово М И 

28 10.4 17.60 

252 93.24 158.76 

486 179.82 306.18 

288 106.56 181.44 

255 94.35 160.65 

120 44.4 75.60 

7980 2952.6 5027.40 

43.2 16 27.20 

11.4 4.18 7.22 

360 133.2 226.80 

160 59.52 100.48 
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Обща цена Ценово М Е Ценово М И 

75 27.9 47.10 

225 83.7 141.30 

42 15.4 26.60 

107.5 40.85 66.65 

72 26.4 45.60 

110 41.8 68.20 

103.8 38.06 65.74 

127.2 46.64 80.56 

47.2 17.7 29.50 

43.5 15.95 27.55 
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Обща цена Ценово М Е Ценово М И 

14.5 5.8 8.70 

63 23.4 39.60 

207 76.82 130.18 

115 42.78 72.22 

25.2 9.38 15.82 

37.2 13.64 23.56 

126 46.2 79.80 

32.2 11.96 20.24 
432 159.84 272.16 

505 187.86 317.14 

1.5 0.6 0.90 

180 66.6 113.40 

11.2 4.16 7.04 

125 46.25 78.75 

51.2 18.88 32.32 
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Обща цена Ценово М Е Ценово М И 

322 119 203.00 

76.3 28.34 47.96 

86.8 32.24 54.56 

10.4 3.64 6.76 

8.4 3.08 5.32 

110 40.8 69.20 

28.2 10.34 17.86 

33.6 12.32 21.28 

64.4 23.8 40.60 

400 148 252.00 

375 138.75 236.25 

750 277.5 472.50 

16.8 6.24 10.56 

26.4 9.68 16.72 
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Обща цена Ценово М Е Ценово М И 

76.5 28.39 48.11 

105 39 66.00 

3.2 1.12 2.08 

21.6 7.56 14.04 

980 362.6 617.40 

50 18.6 31.40 

10.5 4.2 6.30 

100 37 63.00 

85 31.45 53.55 

30 11.1 18.90 

10.5 3.92 6.58 

22.4 8.4 14.00 
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Обща цена Ценово М Е Ценово М И 

24 9 15.00 

1 0.35 0.65 

135 49.95 85.05 

22 8.14 13.86 

48 17.76 30.24 

279 103.54 175.46 

111 41.44 69.56 

33 12.21 20.79 

44 16.28 27.72 

65 24.05 40.95 

81 29.97 51.03 

108 39.96 68.04 

90 33.75 56.25 

31.55 12.62 18.93 

26.2 9.17 17.03 

273 103.74 169.26 
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Обща цена Ценово М Е Ценово М И 

362.5 137.75 224.75 

73 937.35 27376.62 46560.73 
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Приложение №10 
• ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 
9 
т Д ° 
w МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ -
• ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА 
$ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
ш МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 
Z ГР. СОФИЯ, УЛ."Г. С. РАКОВСКИ" 102 
9 
Ш УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 
• 
Ш След запознаване с документацията за участие в открита процедура за сключване на 
щ рамково споразумение за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: 
^ „Доставка на канцеларски материали" 

» Ние: "РОЕЛ-98" ООД, 
| /изписва се името на участника/ 

121798467, 
* /БУЛСТАТ/ ЕИК/ 
& гр. София, бул. "Христо Смирненски" № 53, 
| /адрес по регистрация/ 

1 
предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация при следните 

I условия: 
| 1. Приемаме да изпълняваме поръчката в срок от 12 месеца след сключване на рамковото 
I споразумение. 

2. Приемаме да доставяме всички артикули, описани в техническата спецификация /ТС/ и 
& в пълно съответствие с изискванията, поставени в нея - Приложение № 11-а (11-а/44-§/ в 
$ зависимост от обособената позиция, за която участникът кандидатства). 
I 3. Приемаме доставяните от нас артикули по индивидуалните договори да бъдат: 

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

I експлоатация за периода на ползването им; 
I 4. Доставката на канцеларските материали ще се извършва по начина и до местата, 
^ определени от индивидуалните възложители по договорите, сключени въз основа на 

рамковото споразумение и конкретизирани в съответния договор. 
* 5. Задължаваме се да подаваме оферти в отговор на всяка покана от индивидуален 
I възложител за участие в процедури по чл. 936 от ЗОП в срок на действие на рамковото 
. споразумение. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
! Към настоящото ценово предложение прилагам: 
1 Приложение №11а/ №116/ /в зависимост от обособената позиция, за която участникът 
, кандидатства/. 

Заб. * По об. п. 1. в Приложение 11 а се попълват и марката и модедаи-^а/предлаганите 
материали. 

Дата: 10.07.2014 г. Подпис и печат: 
/Роберт Левиев - упра^ 

(име и длъз-
Упълномощен да подпише офертата от името на: "РОЕЛ-98" ООД 

/изписва се името на участника/ 
Роберт Аврамов Левиев - управител 

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11-а КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА 

Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: "Доставка на 
канцеларски материали" 

1 2 3 4 5 

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка Марка и модел на предложените от участника 
артикули Мярка 

1 Дискове CD 700 MB за запис на данни 50 бр. в шпиндел шпиндел 
Дискове CD 700 MB, 80 min, 52х, за запис на данни, на 
шпиндел по 50 броя.; марка/производител MAXELL / 
HITACHI MAXELL LTD; наличие на сертификат/ISO 

шпиндел 

2 Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / (120 мин.) 25 бр. в шпиндел шпиндел 
Дискове DVD -R/+R: 4.7 GB, 16х, 120 min, на шпиндел по 25 
броя.; марка/производител MAXELL / HITACHI MAXELL 
LTD; наличие на сертификат/ISO 

шпиндел 

3 
Дискове CD-RW /презаписваем/ 24х максимална скорост, 700МВ, с пластм. 
кутия 

брой 
Дискове CD-RW, 700 MB, 80 min, 24x, за запис на данни, 
пластмасова кутия.; марка/производител MAXELL / 
HIT ACHI MAXELL LTD; наличие на сертификат/ISO 

брой 

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

брой 

Дискове DVD -R/+R: 8.5 GB, 8х, двуслоен компактдиск за 
еднократен запис, в пластмасова кутия,. Време на записа 240 
min.; марка/производител MAXELL / HITACHI MAXELL 
LTD; наличие на сеоти<Ьикат/150 

брой 

7 5 
Дискове CD-RW презаписваем компактдиск - 16х максимална скорост, 
210МВ, 8 см. - мини, с пластм. кут 

брой 

Дискове CD-RW, 210 MB, 16х, за многократен запис на 
данни, 8см - мини, в пластмасова кутия.; марка/производител 
VERBATIM / MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION; 
наличие на сеотибикат/ВО 

брой 

6 
Дискове DVD-RW презаписваем компактдиск - 4.7 GB (120 мин.) 25 бр. в 
шпиндел 

шпиндел 
Дискове DVD-RW презаписваем компактдиск - 4.7 GB (120 
мин.) 25 бр. в шпиндел, 2х,; марка/производител MAXELL / 
HITACHI MAXELL LTD; наличие на сертификат/ISO 

шпиндел 

7 Дискове BD-R 25 GB / в шпиндел по 25 бр./ шпиндел 

Дискове BD-R 25 GB / в шпиндел по 25 бр /, 
марка/производител SONY / SONY ENERGY DEVICES 
CORPORATION - Koriyama Plant, Motomiya Plant 
наличие на сертификат/ISO 

шпиндел 

8 Дискети: 3,5 ' \ 1.44 MB с етикети, 10 бр. в кутия кутия 
Дискети: 3,5", вместимост 1.44 MB с етикети, 10 броя в 
опаковка; марка/производител IMATION / IMATION 
ENTERPRISES CORPORATION; наличие на сертификат/ISO 

кутия 

—^NS 

щ «е 
кЗжти-аудао, предназначени за гласови записи / 90 мин. дължина/ 
I 
'у/ \ \ 

брой 

Касети: аудио предназначени за гласови записи / 90 мин. 
дължина/. Отлична прецизност на всички записи, 
марка/производител MAXELL / HITACHI MAXELL LTD; 
наличие на сеотшЬикатЛЗО 

брой 

Калъф за CD- ROM за мин. 24 диска брой 
Калъф за CD- ROM за 28 диска. Удобни разпределители и 
затваряне с цип; марка/производител НАМА 51301 / НАМА; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 



11 Калъф за CD- ROM за мин. 56 диска брой 
Калъф за CD- ROM за 56 диска. Удобни разпределители и 
затваряне с цип; марка/производител НАМА 51302/ НАМА; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 

12 Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD брой 

Джоб за съхранение на CD/DVD с перфорация за поставяне в 
папка и класьор, от PVC (поливинилхлорид) за 1 бр. 
CD/DVD; марка/производител GERA / GERA FOL1EN; 
наличие на сертификат 

брой 

13 
Бележник: Азбучник формат А5, твърда подвързия от изк.кожа, книжно 
тяло от бяла офсетова хартия 70 гр/кв.м, 80 листа, ± 10%, 

брой 

Бележник - азбучник, формат А5, твърда корица от 
изкуствена кожа, с метални ъгли, книжно тяло от бяла 70гр. 
офсетова хартия,шито тяло, 80 листа; марка/производител 
AKVAREL 7347/ AKVAREL; наличие на сертификат/ISO 

брой 

14 
Бележник със спирала, формат А4, твърди корици, тяло от офсетова хартия, 
70 гр/кв.м, 100 листа, ± 10% 

брой 
Бележник със спирала А4 твърди корици, тяло от 70гр. 
офсетова хартия 90 листа; марка/производител BLACK & 
WHITE / MEG BLACK & WHITE; наличие на сертификат 

брой 

15 
Бележник със спирала, формат А5, твърди корици, тяло от офсетова хартия, 
70 гр/кв.м, 100 листа, ± 10% 

брой 
Бележник със спирала А5 твърди корици тяло от 70гр. 
офсетова хартия 90 листа; марка/производител BLACK & 
WHITE / MEG BLACK & WHITE: наличие на сертификат 

брой 

16 
Бележник формат А4, твърда подвързия, книжно тяло от офсетова хартия, 
70 гр/кв.м, 80 листа, ± 10% отклонение, 

брой 

Бележник формат А4, твърда подвързия, книжно тяло от 
офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 80 листа, марка/производител 
ТОР О / ROEL - 98 / ROEL - 98 LTD; наличие на 
сертификат/! SO 

брой 

17 
Бележник - офсет, линирана, 70 гр/кв.м, 200 листа, формат А5 , твърди 
корици, 

брой 
Бележник - офсет, линирана, 70 гр/кв.м, 200 листа, формат А5 
, твърди корици, марка/производител ТОР О / ROEL - 98 / 
ROEL - 98 LTD; наличие на сертификат/ISO 

брой 

18 
Бележник малък с изкуствена кожа и лого по образец, формат 165/120мм 
мин. 60 листа, офсетова хартия 70 гр/кв.м, 

брой 

Бележник малък с изкуствена кожа и лого по образец, 
формат 165/120мм 60 листа, офсетова хартия 70 гр/кв.м, 
марка/производител ТОР О / ROEL - 98 / ROEL - 98 LTD; 
наличие на сертиФикат/ISO 

брой 

19 
Бележник от офсетова хартия, 70 гр/кв.м„ 80 листа, ± 10% отклонение, с 
надпис лого по заявка, с бели листа, с перфорация по късата страна: 
Размери 90мм/133мм 

брой 

Бележник от офсетова хартия, 70 гр/кв.м„ 80 листа, с надпис 
лого по заявка, с бели листа, с перфорация по късата страна. 
Размери 90мм/133мм, марка/производител ТОР О / ROEL -
98 / ROEL - 98 LTD: наличие на сеотиФикат/ISO 

брой 

20 
Бележник от офсетова хартия, 70 гр/кв.м„ 80 листа, ± 10% отклонение, с 
надпис лого по заявка, с бели листа, с перфорация по късата страна: 
Размери 150мм/200мм 

брой 

Бележник от офсетова хартия, 70 гр/кв.м„ 80 листа, с надпис 
лого по заявка, с бели листа, с перфорация по късата страна. 
Размери 150мм/200мм,марка/производител ТОР О / ROEL -
98 / ROEL - 98 LTD; наличие на сертификат/ISO 

брой 

Ч Е 4 

5 1 гй. \ 
JSt вчцик А4 сто листа, шит, ламиниран, с твърди корици 
S J L — ^ 

брой 
Азбучник А4, 100 листа, шит, ламиниран, с твърди корици, 
марка/производител AKVAREL / AKVAREL; наличие на 
сертификат/ISO 

брой 

\ 
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22 Разклонител c мин. 4 гнезда, мин.З м. захранващ кабел и среден извод за 
заземяване по БДС или еквивалентен стандарт 

брой 

Разклонител с 4 гнезда, 3 м. захранващ кабел и среден извод 
за заземяване по БДС или еквивалентен стандарт,; 
марка/производител ELCOTECH / ELCOTECH-SINCHRON 
LTD: наличие на сертификат 

брой 

23 Разклонител с 5 гнезда, мин.5 м. захранващ кабел брой 

Разклонител с 5 гнезда, 5м. захранващ кабел и среден извод 
за заземяване но БДС или еквивалентен стандарт, ; 
марка/производител ELCOTECH / ELCOTECH-SINCHRON 
LTD: наличие на сертификат 

брой 

24 
Разклонител със защита Profil Black с мин 5 гнезда, мин. 5 метра кабел и 
среден изход за заземяване /евростандарт/ 

брой 

Разклонител със защита Profil Black с 6 гнезда, 5 метра 
кабел и среден изход за заземяване /евростандарт/, 
марка/производител НАМА / НАМА; наличие на 
сеотификат/ISO 

брой 

25 Батерии алкални 1.5 волта AAA /R03/4 броя в опаковка опаковка 

Батерии алкални 1.5 волта AAA /LR03/ 4 броя в опаковка: 
висока мощност, интензивен и траен източник на енергия, 
марка/производител PHILIPS / PHILIPS CO., LTD.; наличие 
на сертификат/ISO 

опаковка 

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

Батерии алкални1.5 волта АА /LR6/ 4 броя в опаковка; 
висока мощност, интензивен и траен източник на енергия, 
марка/производител PHILIPS / PHILIPS CO., LTD.; наличие 
на сеотификат/ISO 

опаковка 

27 Батерии алкални 1.5 волта LR 14 С 2 броя в опаковка опаковка 

Батерии алкални 1.5 волта LR 14 С 2 броя в опаковка; висока 
мощност, интензивен и траен източник на енергия, 
марка/производител VARTA / VARTA LTD.; наличие на 
сертификат/ISO 

опаковка 

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

Батерии алкални 1.5 волта LR 20 D 2 броя в опаковка; висока 
мощност, интензивен и траен източник на енергия, 
марка/производител VARTA / VARTA LTD.; наличие на 
сеотификат/ISO 

опаковка 

29 Батерия - 9 волта брой 
Батерия Super Life R22, 9 V, 1 брой в опаковка; 
марка/производител VARTA / VARTA LTD.; наличие на 
сертификат/ISO 

брой 

30 Батерия -LR23A 12 волта брой 
Батерия алкални LR23A, 12 V, 1 брой в опаковка; 
марка/производител ENERGIZER / ENERGIZER SINGAPORE 
PTE LTD.; наличие на сеотификат/ISO 

брой 

31 Батерии CR2032 брой 
Батерия CR 2032, 1 брой в опаковка; марка/производител 
PANASONIC / PANASONIC COMMUNICATIONS CO., LTD.; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 

3 + 

~ Jr « 
Шшлза флипчарт, ширина: 60-70см /дължина: 85-1 ООсм; редове/каре; 20 
дис±а1в блока брой 

Блок за флипчарт ширина: 65см /дължина: 98 см редове/каре; 
20 листа, 70гр офсетова хартия; марка/производител BI-
OFFICE / CORTICEIRA AMORIM - INDUSTRIA, S.A.; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 

lbs 
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33 Блок за флипчарт ширина: 60-70см /дължина:85-100см, бял 20 листа в блока брой 

Блок за флипчарт ширина: 65см /дължина: 98см бял 20 листа, 
70гр офсетова хартия; марка/производител BI-OFFICE / 
CORTICE1RA AMORIM - INDUSTR1A, S.A.; наличие на 
се1)ти(Ьикат/180 

брой 

34 
Блокче със самозалепващи листчета: голямо: 75мм х125мм (+/-10 мм 
отклонение), мин.80 листчета в опаковка брой 

Блокче със самозалепващи листчета: голямо 76мм х 127мм, 
100 листчета в опаковка, индивидуална опаковка за всяко 
блокче, стабилно залепване, не остава следи от лепило, 6 
цвята; марка/производител STICK N/HOPAX / TAIWAN 
HOP АХ CHEMS. MFG CO. TD.; наличие на сеотификатЛЗО 

брой 

35 
Блокче със самозалепващи листчета: средно: 75мм х75мм (+/-10 мм 
отклонение); Да се предлага в различни цветове, мин.80 листчета в 
опаковка 

брой 

Блокче със самозалепващи листчета: средно 76мм х76мм, 100 
листчета в опаковка, индивидуална опаковка за всяко блокче, 
стабилно залепване, не остава следи от лепило, 6 цвята; 
марка/производител STICK N/HOPAX / TAIWAN НОРАХ 
CHEMS. MFG CO. TD.; наличие на сертификат/ISO 

брой 

36 
Блокче със самозалепващи листчета: 38x50 мм (+/-10мм отклонение). Да се 
предлага в различни цветове, мин.80 листа в блокче брой 

Блокче със самозалепващи листчета: 38/45 мм. В различни 
цветове, 100 листа в блокче, стабилно залепване, не остава 
следи от лепило, 4 броя в опаковка;; марка/производител 
STICK N/HOPAX / TAIWAN НОРАХ CHEMS. MFG CO. TD.; 
наличие на сеотиФикатЛБО 

брой 

37 
Блокче листчета за бележки, нелепящи, бели, мин. 450 листа в блокче (+/-
10%); мин. 90х90мм. куб 

Блокче листчета за бележки, нелепящи, бели, 450 листа в 
блокче, 90х90мм, 60 гр офсетова хартия; марка/производител 
ROEL - 98 / ROEL - 98 LTD; наличие на сертификат/ISO 

куб 

38 
Куб листчета за бележки, нелепящи, мин. 450 листа в поне три цвята в куба 
(+/-10%) размери : мин. 90х90мм куб 

Блокче листчета, нелепящи, цветни, 450 листа в блокче, 5 
цвята, 90х90мм, 70 гр офсетова хартия; марка/производител 
ROEL - 98 / ROEL - 98 LTD; наличие на сертификатЛЗО 

куб 

39 Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с клип брой 

Бадж хоризонтален 90/60 мм с клип. Комплект от твърд джоб, 
цветен PVC материал и въртяща се метална щипка за 
прикрепване към дрехите.; Възможност за лесна смяна на 
табелата марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. 
TIC.LTD.STI.: наличие на септиЛикат/1 SO 

брой 

Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с лента 

ч 9 п \ 

брой 

Бадж хоризонтален 90/55 мм с лента. Комплект от мек, джоб, 
изработен от прозрачен PVC материал и текстилна лента 
подходяща за носена на врата.; Възможност за лесна смяна 
на табелата, три отвора за универсално захващане 
марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI.; 
наличие на септиЛикатЛЯО 

брой 

J - » 
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41 
Визитник за мин. 160 бр. визитки, (+/-10%) изработен от РР материал , 
малък формат 

брой 

Визитник за 160 бр. визитки, изработен от РР 
материал/полипропилен/, малък формат, корица от здрав 
полипропилен и здраво захвани джобове, .; 
марка/производител SPREE / MAS BURO MALZEMELER1 
SAN. VE TIC. LTD. STI: наличие на септиФикат/ШО 

брой 

42 
Визитник за мин. 320 бр. визитки (+/-10%), изработен от РР 
материал/полипропилен/, малък формат 

брой 

Визитник за 320 бр. визитки, изработен от РР 
материал/полипропилен/, малък формат, корица от здрав 
полипропилен с кутия.; марка/производител DONAU / 
BIELLA Switzerland: наличие на сертификат/ISO 

брой 

43 
Визитник формат А 4 за мин. 500 бр. визитки, (+/-10%), изработен от РР с 
възможност за добавяне на допълнителни джобове брой 

Визитник формат А4 за 500 бр. визитки, изработен от РР 
/полипропилен/ с удобен мехънизъм за отваряне и 
възможност за добавяне на допълнителни джобове; 
кристални джобове ; марка/производител CASSA / MAS 
MASA USTU VE OFIS GERECLERI SAN. VE TIC. A.S.; 
наличие на сегтиЬикятЛЗО 

брой 

44 Джобове за визитник А4 брой 

Джобове за визитник А4. Изработени от PVC материал, 
кристално фолио с европерфорация, за 10 визитки на 
страница; универсална, усилена перфорация, рециклируемо 
полипропиленова фолио - 90 и; марка/производител VIQUEL 
/ VIQUEL S.A.S.; наличие на сертификат/ISO 

брой 

45 
Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от мин. 3 цвята и 100 индекса от цвят 
в опаковка. Размери на един индекс: ширина: 15-20мм х дължина 40-50 мм 
(+/-10% отклонение от бройки) 

опаковка 

Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от 5 цвята и 100 
индекса от цвят в опаковка. Размери на един индекс: ширина: 
15мм х дължина 50 мм; неонови цветове, за многократно 
залепване и отлепване, не оставя следи от лепило, 
марка/производител НОРАХ / TAIWAN НОРАХ CHEMS. 
MFG CO. TD: наличие на септи(Ьикат/1£0 

опаковка 

46 
Индекси: лепящи, PVC; различни цветове, Размери на един индекс: ширина: 
20-25мм х дължина 40-50 мм ; мин.45 индекса в опаковка 

опаковка 

Индекси лепящи PVC (поливинилхлорид); различни цветове, 
Размери на един индекс: ширина: 25 мм х дължина 45 мм ; 50 
индекса в опаковка; неонови цветове, за многократно 
залепване и отлепване, не оставя следи от лепило, 6 цвята, 
марка/производител НОРАХ / TAIWAN НОРАХ CHEMS. 

опаковка 

OO^ 
o Ф 

Индекси (тесни) прозрачни • за многократно залепване и отлепване, 12 х 45 
5(икоазлични цветове, мин. 45 броя индекси в опаковка 

N J d r N . X 

опаковка 

Индекси (тесни) прозрачни за многократно залепванеи 
отлепване. Размери на един индекс: ширина: 12мм X дължина 
45 мм 5 цвята х 20 листчета от цвят в опаковка.; опаковка от 
100 листчета, неонови цветове, за многократно залепване и 
отлепване, не оставя следи от лепило, марка/производител 
НОРАХ / TAIWAN НОРАХ CHEMS. MFG CO. TD; наличие 
на сеотиФикат/ISO 

опаковка 

/ - A J^GCC^ 
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Индекси: лепящи, PVC ; Размери на един индекс: ширина: 20-25мм х 
дължина 43мм ; мин.45 индекса в опаковка, с показалец "!", "?", ръка за 
подпис, Sign here 

опаковка 

Индекси: лепящи, PVC (поливинилхлорид); Размери на един 
индекс: ширина: 25мм х дължина 43мм ; 50 индекса в 
опаковка, с показалец "!", "?" , ръка за подпис, Sign here, 
марка/производител STICK N/HOPAX / TAIWAN НОРАХ 
CHEMS- MFC CO- TP; нщтщ на сттификат/ISO 

опаковка 

Индиго за машинно писане: размер А4, мин. 50 листа в опаковка опаковка 

Индиго за машинно писане: размер А4, 50 листа в опаковка; с 
голяма трайност, осигурява отчетлив отпечатък, 
марка/производител SAFARI / ANHUI LIGHT IND.I/E 
CO.LTD.; наличие на сертификат/ISO 

опаковка 

Индиго за ръчно писане: размер А4, мин. 50 листа в опаковка опаковка 

Индиго за ръчно писане: размер А4, 50 листа в опаковка; с 
голяма трайност, осигурява отчетлив отпечатък, 
марка/производител SAILING BOAT / ANHUI LIGHT IND.I/E 
CO.LTD.; наличие на сертификат/ISO 

опаковка 

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

брой 

Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по 1 ООмм или 6 
архивни кутии по 80 мм; размери на кашона 525мм х 370mm 
х 260мм. Неутрален! бял цвят с капак и дръжки; 
марка/производител CHOLIPAK / DUROPAK TRAKIA LTD; 
надичис на <?<?ртиФтгЛ50 

брой 

Кашони картонени с размер 600x400x400 мм брой 
Кашони картонени: с размер 600x400x400 мм. Неутрален 
цвят; марка/производител CHOLIPAK / DUROPAK TRAKIA 
LTD; наличие на сертификат/ISO 

брой 

Кашони картонени с размер 550x350x310 мм брой 
Кашони картонени: с размер 550x350x310 мм. Неутрален 
цвят ; марка/производител CHOLIPAK / DUROPAK TRAKIA 
LTD; наличие на сертификат/ISO 

брой 

Кашони картонени с размер 450x350x310 мм брой 
Кашони картонени: с размер 450x350x310 мм. Неутрален 
цвят марка/производител CHOLIPAK / DUROPAK TRAKIA 
LTD; наличие на сертификатЛ80 

брой 

Кашони картонени с размер 300x600x600 мм брой 
Кашони картонени: с размер 300x600x600 мм. Неутрален 
цвят; марка/производител CHOLIPAK / DUROPAK TRAKIA 
LTD; наличие на сертификат/КО 

брой 

Кашони картонени с размер 200x550x550 мм брой 
Кашони картонени, с размер 200x550x550 мм. Неутрален 
цвят ; марка/производител CHOLIPAK / DUROPAK TRAKIA 
LTD; наличие на сертификат/ISO 

брой 

Кутия архивна, размери ЗЗ-Збсм на 20-25 см по 8 см или по 10 см ширина брой 

Кутия архивна 34см на 25 см по 8 см ширина. Бял картон.; 
От микровелпапе с бяло лице, отвора и етикет за надписване, 
за хоризонтално и вертикално 
позициониранемарка/производител POLYKART / 
MULTIPRINT. наличие ца сертиФикатЛ§0 

брой 

:рй%№1келирани или поцинковани, малки, размери мин-25 мм, 100 бр. 
\ кутия 

Кламери: От поцинкован метал, който не потъмнява и не се 
чупи, със заоблен връх малки 25 мм, 100 бр. в кутия; 
марка/производител OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E 
CO.LTD..; наличие на сертиФикат/ISO 

кутия 



59 Кламери: никелирани иди поцинковани, големи мин. 48 мм, 50 бр. в кутия кутия 

Кламери: От поцинкован метал, който не потъмнява и не се 
чупи, с объл връх големи 50 мм, 50 бр. в кутия; 
марка/производител TIP ТОР / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT 
IND.I/E CO.LTD: наличие на серти<Ьикат/180 

кутия 

60 Кламери: цветни малки мин.25 мм 100 бр. в кутия кутия 

Кламери: никелирани, със заоблен връх, цветни, малки 28 мм, 
100 бр. в кутия; с пластмасово покритие, различни цветове, 
марка/производител TIP ТОР / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT 
IND.I/E CO.LTD;; наличие на сертификат/ISO 

кутия 

61 Кламери: цветни големи мин. 48 мм 50 бр в кутия . кутия 

Кламери: никелирани, със заоблен връх, цветни, големи, 50 
мм, 50 бр. в кутия; с пластмасово покритие, различни 
цветове, марка/производител TIP ТОР / OFFICE HIT / ANHUI 
LIGHT IND.I/E CO.LTD;.; наличие на сертификат/ISO 

кутия 

62 Кламери: никелирани, 70-75 мм, вълнообразен профил, ок 20 в кутия кутия 

Кламери: никелирани, 70 мм, вълнообразен профил, ок 20 в 
кутия, марка/производител MAS 275 / MAS BURO 
MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STL; наличие на 
сеотибикат/ISO 

кутия 

63 
Клипборд: без капак, изработен от PVC, А4, с метален механизъм за 
захващане на листа 

брой 

Клипборд: без капак, изработен от PVC (поливинилхлорид), 
А4, с метален механизъм за захващане на листа; 
Пластмасов.Здрав метален клип. 

Цветове: син, зелен, черен и червен., марка/производител 
OFFICE HIT F-12/ ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие 
на ceirraibmcaT/TSO 

брой 

64 
Клипборд: с капак, изработен от PVC , А4, с метален механизъм за 
захващане на листа 

брой 

Клипборд: c капак, изработен от PVC (поливинилхлорид), А4, 
с метален механизъм за захващане на листа. С вътрешен 
джоб, различни цветове; марка/производител OFFICE HIT F-
12/ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на 
ceDTH<i>HKaT/ISO 

брой 

65 
Табло: корково за закачане на съобщения и бележки ширина 60 см на 
дължина 90 см (+/-10%) за закачане на съобщения и бележки 

брой 

Табло: корково за закачане на съобщения и бележки ширина 
60/дължина 90 см за закачане на съобщения и бележки. 
Изработено от плътен, еластичен корк, двустранно корково 
покритие с рамка от дърво в комплект с кабари; 
марка/производител AMORIM / CORTICEIRA AMORIM -
INDUSTRIA, S.A.; наличие на сертификат/ISO 

брой 

--

ч 

CO 

*ицмо: корково за закачане на съобщения и бележки ширина 90 см на 
шлкина 120 см (+/-10%) за закачане на съобщения и бележки 

брой 

Табло: корково за закачане на съобщения и бележки ширина 
90/дължина 120 см за закачане на съобщения и бележки. 
Изработено от плътен, еластичен корк, двустранно корково 
покритие с рамка от дърво в комплект с кабари; 
марка/производител AMORIM / CORTICEIRA AMORIM -
INDUSTRIA, S.A.; наличие на сертификат/ISO 

брой 



67 Бяла дъска c размери 60 см. 90 см /+/-Ю/ брой 
Бяла дъска с размери 60 см. 90 см , дървена рамка,маркер за 
бяла дъска, марка/производител AMORIM / CORTICEIRA 
AMORIM - INDUSTRIA, S.A.; наличие на сертификат/ISO 

брой 

68 
Коректор на ацетонова основа течен, комплект с разредител /20ml +20ml/ 
(+/-10%) 

комплект 

Коректор на ацетонова основа, течен комплект с разредител 
20ml+20ml. За корекции върху обикновена, копирна и факс 
хартия, бързосъхнещ, с отлична покривност, с четка за лесно 
и точно нанасяне; марка/производител RETYPE / ANHUI 
LIGHT IND.l/F. CO.I .TD: наличие ня септшЬикят/КО 

комплект 

69 Коректор на водна основа течен брой 

Коректор на водна основа, течен 20ml. За корекции върху 
обикновена, копирна и факс хартия, бързосъхнещ, с отлична 
покривност, с четка за лесно и точно нанасяне; 
марка/производител AQUA / AKAR KIRTASIYE SANAYI VE 
TICARET LTD. STI.: наличие на септиЛикат/ГСО 

брой 

70 Коректор: лентов, ширина: мин 4 мм , дължина от 5 м до 8 м; брой 

Коректор: лентов, ширина: 5 мм , дължина 8 м;3а корекции 
върху обикновена, копирна и факс хартия, бързосъхнещ, с 
отлична покривност, за сухо коригиране,позволява чисто, 
бързо и прецизно коригиране; марка/производител ZLX 802 / 
ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на сертификат/ISO 

брой 

71 
Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, размер А4. да се 
предлага в 4 цвята минимум, /мин. 25 бр в пакет /, от 150 до 180 микрона 
вкл. 

пакет 

Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC 
(поливинилхлорид), размер А4. 5 цвята 25 бр в пакет, 160 
микрона; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. 
TIC.LTD.STI..; наличие на сеотиЛикатАБО 

пакет 

72 
Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, размер А4. да се 
предлага в 4 цвята минимум, /мин. 25 бр в пакет /, от 200 до 230 микрона 
вкл. 

пакет 

Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC 
(поливинилхлорид), размер А4. 5 цвята 25 бр в пакет, 200 
микрона; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. 
TIC.LTD.STI,,: наличие на сеотткЬикатЛБО 

пакет 

73 
Корици за подвързване: цветни , от картон, размер А4, 250 гр /кв.м., в 
минимум 4 цвята, /мин. 25 бр. пакет/ пакет 

Корици за подвързване: цветни, от картон, размер А4,250 гр 
/кв.м., 8 цвята, 25 бр. пакет; марка/производител MAPI / 
ERAYSAN IMALAT ITHALAT IHRACAT PLASTIK 
MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI..; наличие на 
сеоги&и кат/ISO 

пакет 

Корици за термоподвързване 1,5 мм, от прозрачна лицева част 200 микрона 
крадна корица от картон, мин 20 броя в пакет 

vSSw -

пакет 

Корици за термоподвързване-1,5 мм от прозрачна лицева част 
200 микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет. За 10 
листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. 
TIC.LTD.STI..; наличие на еевтиАикатЛБО 

пакет 



75 
Корици за термоподвързване 3 мм, от прозрачна лицева част 200 микрона и 
задна корица от картон, мин 20 броя в пакет пакет 

Корици за термоподвързване- 3 мм,от прозрачна лицева част 
200 микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет. За 25 
листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. 
ТТЛ Т Т П ЧТТ • LionuiMm л я у т А в ^ И т 

пакет 

76 
Корици за термоподвързване 6 мм, от прозрачна лицева част 200 микрона и 
задна корица от картон, мин 20 броя в пакет пакет 

Корици за термоподвързване-6 мм, от прозрачна лицева част 
200 микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет. За 50 
листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. 
TIC.LTD.STI..; наличие на сертификат/ISO 

пакет 

77 Корици за термоподвързване 8-10 мм, от прозрачна лицева част 200 
микрона и задна корица от картон, мин 20 броя в пакет пакет 

Корици за термоподвързване- 10 мм, от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет. 
За 70-90 листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN 
IMALAT ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. 
TIC.LTD.STI.. наличие на сертификат/ISO 

пакет 

78 
Кърпи почистващи, антистатични за екран и друга офис техника, мин. 100 
бр. в кутия кутия 

Кърпи почистващи, антистатични за екран и друга офис 
техника, 100 бр в кутия. Кърпи с висока абсорбираща 
способност. Не съдържат алкохол; марка/производител 
DATA FLASH / KLEINMANN GmbH; наличие на 
сеоти(Ьикат/180 

кутия 

79 
Флакон сгъстен въздух за почистване на прах от труднодостъпни 
повърхности - компютри и периферна техника брой 

Флакон сгъстен въздух за почистване на прах от 
труднодостъпни повърхности -компютри и периферна 
техника, възможност за настройване на силата на въздушният 
поток. Не съдържат алкохол; марка/производител DATA 
FLASH / KLEINMANN GmbH; наличие на сертификат/ISO 

брой 

80 
Спрей/флакон под налягане ЮОмл/ за почистване и възстановяване на 
гумените колела на печатащи устройства брой 

Спрей/флакон под налягане ЮОмл/ за почистване и 
възстановяване на гумените колела на печатащи устройства 
марка/производител AF / Н К WENTWORTH LIMITED; 
наличие на сеотификат/ISO 

брой 

81 
Мека универсална почистваща кърпа за многократна употреба с размер 
320x340 мм по 10 бр в опаковка опаковка 

Мека универсална почистваща кърпа за многократна 
употреба с размер 320x340 мм по 10 бр в опаковка, не остава 
власинки,.марка/производител AF ! Н К WENTWORTH 
LIMITED: наличие на сеотисЬикат/КО 

опаковка 

Спрей /пяна/: за почистване на екрани, клавиатури и периферни устройства, 
^шн.250 мл 

Я Л 

брой 

Антистатична Спрей/пяна: за почистване на екрани, 
клавиатури и периферни устройства, 250 мл, 
негорим,.марка/производител AF / Н К WENTWORTH 
LIMITED: наличие на сеотибикат/ISO 

брой 

D P 

У Co / 

ЙЯКХ Шпри за^гстраняване на хартиени самозалепващи етикети - 200 мл брой 
Спрей за отстраняване на хартиени самозалепвщи етикети. 
200 мл.; марка/производител DATA FLASH / KLEINMANN 
СтЬНналичие на сертификат/ISO 

брой 



84 Спрей за почистване на бяла дъска, мин. 250 мл брой 
Спрей за почистване на бяла дъска, 250 мл.; 
марка/производител OFFICE POINT / ОРТЕС HANDELS 
GMBH наличие на сертификат 

брой 

85 Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 4 до 6 мм, 50 бр в опаковка опаковка 

Шина за ръчно подвързване,6 мм, до 60 листа, 50 броя в 
опаковка, за листа с размер А4. 3 цвята; марка/производител 
MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT IHRACAT PLASTIK 
MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; наличие на сертификат/ISO 

опаковка 

86 Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 7 до 8 мм,50 бр в опаковка опаковка 

Шина за ръчно подвързване, 8 мм, до 80 листа, 50 броя в 
опаковка, за листа с размер А4. 3 цвята; марка/производител 
MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT IHRACAT PLASTIK 
MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; наличие на сертификат/ISO 

опаковка 

87 Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 10 до 12 мм, 50 бр в опаковка опаковка 

Шина за ръчно подвързване, 12 мм, до 120 листа, 50 броя в 
опаковка, за листа с размер А4. 3 цвята; марка/производител 
MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT IHRACAT PLASTIK 
MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; наличие на сертификат/ISO 

опаковка 

88 Лепило: сухо, мин. 15 г. брой 

Лепило: сухо 21 гр. Лепило стик, изсъхва бързо и не оставя 
следи. Нетоксично, на водна основа с винтова капачка за 
сигурно затваряне; марка/производител ORTIX / K.L.&LING 
INT.CO.,LTD.; наличие на сертификат/ISO 

брой 

89 Лепило: течно, мин 40 мл. брой 

Лепило, течно 50мл, течно лепило с тампон за лесно и 
равномерно нанасяне. Подходящо за хартия и картон. Не 
судържа токсични елементи; марка/производител GLUE PEN 
/ ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на 
сертификат/] SQ 

брой 

90 Лепило: за картон и хартия, универсално, мин.ЗО г. брой 

Лепило за картон, хартия, пластмаса, универсално, В туба от 
40гр.; В туба от 45 мл,.; полихлоропреново лепило, прави 
гъвкав лепилен слой, единично опакован в картонена 
кутиямарка/производител XELMESIL / A and J Jorge LTD; 
наличие на сертификат 

брой 

91 Лепило: секундно брой 

Лепило секундно. Подходящо за голямо разнообразие от 
материали, пластмаси, порцелан, керамика, гума, метал, 
дърво, кожа и други. Туба от Згр. Устойчиво на влага и 
висока темперетура; марка/производител LUNA / DIAKAKIS 
IMPORTS S.A наличие на септиФикатЛЮ 

брой 

без разтворители мин.20 г. брой 

Лепило: сухо 21 гр. Лепило стик, изсъхва бързо и не оставя 
следи. Нетоксично, на водна основа с винтова капачка за 
сигурно затваряне; марка/производител ORTIX / K.L.&LING 
INT.CO.,LTD..; наличие на сертификат/ISO 

брой 
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93 Лепило C 200 мин.35 гр брой 

Лепило С200, туба от 40гр, лепи хартия, картон, дърво, 
подови настилки, строителни материали; 
марка/производител VECTOR / VECTOR; наличие на 
сеотибикатЛБО 

брой 

94 Лепило безцветно с тампон, мин 30 г. брой 

Лепило, течно 50мл, течно лепило с тампон за лесно и 
равномерно нанасяне. Подходящо за хартия и картон. Не 
судържа токсични елементи; марка/производител GLUE PEN 
/ ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на 
севти<ЬикатЛ80 

брой 

95 Лепило С - 200 на кг. килограм 

Лепило С200, кофа от 1 кг„ лепи хартия, картон, дърво, 
подови настилки, строителни материали; 
марка/производител VECTOR / VECTOR; наличие на 
сеотификатЛБО 

килограм 

96 Ластици: изработени от естествен каучук, мин. 30 грама в опаковка опаковка 

Ластици: изработени от естествен каучук, 50 грама в 
опаковка, изработени от естествен каучук, много добра 
еластичност,; марка/производител ORTIX / K.L.&LING 
INT.CO..LTD наличие на сеотиАикатЛБО 

опаковка 

97 
Макетен нож голям, острие дължина 16-18 см, за офис цели - рязане на 
хартия, кашони и други: метални водачи, автоматичен застопоряваш 
механизъм за безопасно рязане 

брой 

Нож макетен голям, острие с дължина 18см, за офис цели 
рязане на хартия, кашони и други: метални водачи, 
автоматичен застопоряващ механизъм за безопасно рязане. 
Пластмасово тяло с двустранно набразден улей за по-висока 
надеждност; марка/производител ARK 378 1 AKAR 
KIRTASIYE SANAYI VE TIC A RET LTD. STI наличие на 
септшЬтгат/! SO 

брой 

98 
Макетен нож малък, острие дължина 8-10 см, за офис цели - рязане на 
хартия, кашони и други: метални водачи, автоматичен застопоряващ 
механизъм за безопасно рязане 

брой 

Нож макетен голям, острие с дължина 9см, за офис цели 
рязане на хартия, кашони и други: метални водачи, 
автоматичен застопоряващ механизъм за безопасно рязане. 
Пластмасово тяло с двустранно набразден улей за по-висока 
надеждност; марка/производител ARK377/ AKAR 
KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STL; наличие на 
Сертификат/! SO 

брой 

99 Ножица: за хартия и картон, дължина 17 см - 21 см, с пластмасова дръжка, 
остриета от неръждаема стомана брой 

Ножица: за хартия и картон, дължина 21 см с пластмасова 
дръжка, остриета от неръждаема стомана. Здрави и устойчиви 
дръжки, изострен връх, стоменено острие със заострен връх и 
ергономична пластмасова дръжка; марка/производител ARK / 
AKAR KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STI.; 
наличие на сертцЛикртЛЗО 

брой 

S у 

ШпанайзерЧа бюро с мин. пет отделения брой 
Органайзер за бюро с пет отделения, прозрачено акрилен.; 
марка/производител ARK 6810 / AKAR KIRTASIYE SANAYI 
VE TICARET LTD. STL; наличие на сертификат/ISO 

брой 

j - J&toey 
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101 Органайзер за бюро c мин. седем отделения брой 

Органайзер за бюро с осем отделения, прозрачено акрилен. 
Място за кубче и тиксорезачка с гумени крачета за по-добра 
стабилност при работа; марка/производител ARK 2043 / 
AKAR KIRTASIYE SANAYI VE TIGARET LTD. STL; 
наличие на сеотиФикатЛ80 

брой 

102 Острилка брой 

Острилка с метално тяло, единична, за стандартни моливи, 
изключително прецизна; марка/производител ARK / AKAR 
KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STI.; наличие на 
ceDTHd)HKaT/ISO 

брой 

103 Калкулатор 12 разряден, настолен с мин. размери 150/180/20 мм брой 

Калкулатор 12 разряден, настолен. Размери 199 х 153x30 
мм, Тегло 176 гр.; Захранване с батерия и на слънчева 
енергия • MU - Маркирайте цени • Корен квадратен функция. 
Математическа функция. Плаваща или фиксирана десетична 
запетая.Автоматично закръгляване 5/4.Допълнителна памет 
(Mil), Пластмасови бутони.айте цени • Корен квадратен 
функция. Математическа функция. Тегло 176 гр.; марка/ 
производител CITIZEN SDC 444 S/ CITIZEN SYSTEMS 
JAPAN CO.,LTD; наличие на сертификат/ISO 

брой 

104 Канап за опаковане - дължина мин. 80 м. брой 
Канап за опаковане - дължина 80 м. Издръжливост 15 кг. 
марка/производител ТРК LAKOV / ТРК LAKOV; наличие на 
сертификат 

брой 

105 Кабари/ пинчета за коркова дъска, цветни мин 25 бр в кутия кутия 

Кабари/ пинчета за коркова дъска цветни 50 бр в в картонена 
кутия; Пинчета с цветна глава за закрепване на информация 
върху дъска с коркова повърхност, стоманени с пластмасова 
глава, марка/производтел DL / ARK / AKAR KIRTASIYE 
SANAYI VE TICARET LTD. STI; наличие на сертификат/ISO 

кутия 

106 Кабари 40 бр. в кутия нитовани кутия 
Кабари 40 бр. в кутия, нитовани .; марка/производител MAS 
305 / MAS MASA USTU VE OFIS GERECLERI SAN. VE TIC. 
A.S..; наличие на сертификат/ISO, 

кутия 

107 Карфици с метална глава в кутийка по 100 бр кутия 
Карфици c метална глава в кутийка по 100 бр.; 
марка/производител ORTIX / K.L.&LING VNT.CO.,LTD.; 
наличие на сертификат/ISO, 

кутия 

Линия: прозрачна, пластмасова 30 см брой 

Линии: прозрачни, пластмасови, ЗОсм. Изработени от здрава, 
прозрачна пластмаса.; марка/производител ARK 30 / AKAR 
KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STI.; наличие на 
сеотиФикатЛ80 

брой 

o 

' 1 0 f i & Х . дани^: прозрачна, пластмасова 50 см 

" X . \ Л. .. . 

брой 

Линии: прозрачни, пластмасови, 50см. Изработени от здрава, 
прозрачна пластмаса.; марка/производител ARK 50 / AKAR 
KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STL; наличие на 
сершФикатЛ80 

брой 

В/ 

•f 



110 Поставка за тиксо, с метален резец, настолна, 19ммх33м(+/-10% 
отклонение); брой 

Поставка за тиксо, с метален резец, настолна за тиксо с 
размер 18мм х ЗЗм. С тежест и основа от пътен дунапрен за 
стабилна работа, с метален резец,, марка/производител LILY 
898S/ OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; 
наличие на сеотиФикат/ISO 

брой 

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

Перфоратор голям: капацитет 60 листа с подвижен 
ограничител, ергономичен дизайн от метална основа и 
ръкохватка. Професионален, за голямо натоварване, метална 
конструкция със заключващ механизъм, ръкохватка с 
каучуков накрайник; марка/производител DL760/ LILY / 
OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD.; наличие на 
сетггиФшгятЛ SO 

брой 

112 Перфоратор малък: капацитет минимум 25 листа с подвижен ограничител, 
ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка, брой 

Перфоратор малък: капацитет 25 листа с подвижен 
ограничител, ергономичен дизайн от метална основа и 
ръкохватка. Стабилен офисен перфоратор с ергономичен 
дизайн, здрава метална основа и устойчива пластмасова 
ръкохватка. Гумирана зона предпазваща от приплъзване; 
марка/производител DL825 / LILY / OFFICE HIT / ANHUI 
LIGHT IND.I/F. CO LTD r наличие на cetvrathmcf)r/lSQ 

брой 

113 
Перфоратор - капацитет мин. 150 листа, с подвижен ограничител, 
ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка, брой 

Перфоратор голям: капацитет 150 листа с подвижен 
ограничител, ергономичен дизайн от метална основа и 
ръкохватка . Професионален, за голямо натоварване, метална 
конструкция със заключващ механизъм, ; 
марка/производител 095/ LILY / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT 
IND.I/E CO.LTD.; наличие на септиФикат/1$0 

брой 

114 Подложка за мишка брой 
Подложка за мишка, антистатичка, текстилна, не се пързаля, 
3 цвята; марка/производител НАМА / НАМА; наличие на 
сеотификат/ISO 

брой 

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

Поставка вертикална, пластмаса, за съхранение на документи 
прозрачна и в различни цветове, за съхранение на документи 
А4. Произведена от висококачествен полистирол, решетьчен 
дизайн на моделите, подходяща за сортиране на папки и 
документи А4, размери 318 х 291 х 98мм. 9 цвята и 
прозрачна; марка/производител ARK / AKAR KIRTASIYE 
SANAYI VE TICARET LTD. STL; наличие на сертификат/ISO 

брой 
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116 Поставка: хоризонтална, пластмаса, /прозрачна и в цветове/ за съхранение 
на документи А4, с възможност за надграждане; брой 

Поставка: хоризонтална, пластмаса, за съхранение на 
документи А4 с възможност за надграждане; прозрачна и в 
цветове. Произведена от висококачествен полистирол, мини 
джоб за етикет на поставката, възможност за вертикално 
надграждане на поставките, за съхранение на документи с 
формат А4, 6 цвята и прозрачна; марка/производител ARK / 
AKAR KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STI.; 
НЯПИЧИР ня глптшЬикятЛХО 

брой 

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

Нож за отваряне на писма от хромиран материал, с дръжка, 
дължина на работния участък 10 см; марка/производител 
MAS / MAS BURO MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI.; 
наличие на сеотшЬикат/ISO 

брой 

118 Мокрител брой 
Мокрител, за овлажняване на пръстите; марка/производител 
ARK / AKAR KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STL; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 

119 
Кламеродържател с магнитен капак брой 

Кламеродържател c магнитен капак, за съхранение на 
метални кламери,прозрачно тяло с цветен капак,; 
марка/производител ARK / AKAR KIRTASIYE SANAYI VE 
TICARET LTD. STL: наличие на сеоти&икат/КО 

брой 

120 Поставка за индекси /за индекси с размери 20-25 на 45-50 мм/. брой 

Поставка за индекси подходящи за стандартно работно място, 
изработени от пластмаса, пластмасова конструкция, за 
многократна употреба, комбинирана практична поставка за 
самозалепващи листчета и индекси, подходяща за индекси с 
размери ш:25 мм х д: 45 мм марка/производител НОРАХ / 
TAIWAN НОРАХ CHEMS. MFG CO. TD; наличие на 
cfirmffhmcaT/fSO 

брой 

121 
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, 50 броя в пакет 

пакет 

Папка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация; прозрачна 
корица отпред и цветна долна корица; машинка за захващане 
на перфорирани листа А4, 11 цвята, 50 броя в пакет. Сменяем 
етикет за надписване, антистатична; марка/производител 
CASSA / MAS MASA USTU VE OFIS GERECLER1 SAN. VE 
TIC. A.S.. наличие на септификатЛйО 

пакет 

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

Папка: от PVC (поливинилхлорид) без перфорация; 
прозрачна корица отпред и цветна долна корица; машинка за 
захващане на листа А4,5 цвята, Сменяем етикет за 
надписване, антистатична; марка/производител SPREE / MAS 
MASA USTU VE OFIS GERECLERI SAN. VE TIC. A.S.. 
наличие ,на сешиФикат/iSQ 

брой 

o o 
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i 

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 

Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4; 
с широчина от на гърба 7,5 см; със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа с два ринга; 12 различни 
цвята. Изработен от РР материал . Рамери 258 х 318 х 75мм; 
марка/производител ЕСОМАХ / NEDA ITHALAT IHRACAT 
LTD.: наличие на сеотнФикат/'ISO 

брой 

124 

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 

Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4; 
с широчина от на гърба 3 см; със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа с два ринга;отвор за 
захващане, 6 различни цвята. Изработен от РР материал. 
марка/производител EUROPA / HALAS 
[RODASZF.RGYARTO KFT, .наличие на септиФикат/Ш 

брой 

125 

Папка: класьор, с PVC покритие, за съхранение на документи А4; с 
широчина на гърба от 4 до 5 см; със сменяем етикет; здрави механизми за 
перфорирани листа; с два ринга, да се предложи доставка в поне 5 различни 
цвята; 

брой 

Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4; 
с широчина от на гьрба 5 см; със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа с два ринга; 12 различни 
цвята. Изработен от РР материал. Рамери 258 х 318 х 50мм;; 
марка/производител ЕСОМАХ / NEDA ITHALAT IHRACAT 
LTD.; наличие на сертификат/!SO 

брой 

126 
Папка: банков класьор, сменяем етикет, различни цветове, здрави 
механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см 
с размер 220x235 мм 

брой 

Папка: банков класьор, сменяем етикет, различни цветове, 
здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см с 
размер 220x235 мм. Изработен от РР материал . 
марка/производител HERLITZ / HERLITZ PBS AG ; наличие 
на сертиФикат/JSQ 

брой 

127 
Папка: банков класьор, сменяем етикет, различни цветове, здрави 
механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см 
с размер 250x140 мм 

брой 

Папка: банков класьор, сменяем етикет, различни цветове, 
здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с 
размер 250x140 мм. Изработен от РР материал . 
марка/производител DONAU / BIELLA Switzerland ; наличие 
на сертиФикат/ISO 

брой 

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

Папка - Дело, изработени от мукава ,бяла с твърдо чело -
текстилно платно, с възможност за надписване и номериране. 
Рамери 225 х 330 х 80мм; марка/производител POLYKART / 
MULTIPRINT; наличие на сертификат/ISO 

брой 

129 Папка картонена без машинка брой 
Папка картонена без машинка ; картон 270гр/кв м, капацитет 
100 листа, марка/производител POLYKART / MULTIPRINT; 
наличие на сертификат/ISO, 

брой 

апка: Дело, с връзки, с гръб книговинил 
И>\ 

брой 

Папка - Дело, с връзки ,бяла с твърдо чело - книговинил, с 
възможност за надписване и номериране. Рамери 225 х 330 х 
85мм; марка/производител POLYKART / MULTIPRIN T; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 

жа: Дело, с връ^ки^ с гръб кожа брой 

Папка: Дело, с връзки, с гръб кожа, бяла с твърдо чело - кожа, 
с възможност за надписване и номериране. Рамери 225 х 330 
х 85мм; марка/производител POLYKART / MULTIPRINT; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 

г 
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132 Папка картонена с машинка бяла, без лого, картон, мин. 250 г/кв.м брой 
Папка картонена с машинка без лого, картон .270 гр/кв м, 
капацитет 150 листа, марка/производител POLYKART / 
MULTIPRINT; наличие на сеотификатЛБО, 

брой 

133 Папка: Дело с лого по образец, с връзки, с гръб книговинил брой 

Папка: Дело с лого по образец, с връзки, с гръб книговинил -
с възможност за надписване и номериране; 
марка/производител POLYKART / MULTIPRINT; наличие на 
сеотиФикатЛБО 

брой 

134 Папка: картонена с машинка с лого по образец, картон мин.250гр/кв м брой 
Папка картонена с машинка с лого по образец; картон 
.270гр/кв м, капацитет 150 листа, марка/производител 
POLYKART / MULTIPRINT; наличие на сеотиФикатЛЗО 

брой 

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

Папка прозрачна с копче и перфорация за съхранение на 
документи с размер А4. Изработена от PVC материал с 
европерфорация; марка/производител SNOPAKE / SNOPAKE 
LTD: наличие на сеотибикат 

брой 

136 Папка с копче А4 265х355мм непрозрачна без перфорация брой 

Папка с копче А4 265х355мм непрозрачна без перфорация , 
изработена от РР материал, плътна и здрава за трайно 
използване, ARK / AKAR KIRTASIYE SANAYI VE TICARET 
LTD. STI.; наличие на сеотисЬгасат/ISO 

брой 

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

Папка: с ластик, ПП материал, за съхранение на документи 
А4. капацитет 250 листа, 7 цвята. Изработена от 
полипропилен, водонепромокаема, марка/производител 
MGY / NEDA ITHALAT IHRACAT LTD.; наличие на 
сеоти&и кат/ISO 

брой 

138 
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 

Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на 
документи А4, предлага се в 6 цвята, картон -.320 пр кв м 
Изработена от твърд гланциран картон. Размери 230 х 320мм; 
марка/производител RED/FABRIANO; наличие на 
сеотшЬикатЛ80 

брой 

139 
Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на документи А4, да 
се предлага в мин 3 цвята, с три странични капака брой 

Папка: с ластик, изработена от картон, за документи А4 с три 
странични капака, да се предлага в 7 цвята,. Изработена от 
твърд гланциран картон. Раьзмери 270 х 350, 
марка/производител RED/FABRIANO; наличие на 
сеотибикат/ISO 

брой 

140 

rV-— 

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 

Папка: с ластик, изработена от картон, за документи А4 с три 
странични капака, тип кутия, с гръб 6 см, предлага се в 7 
цвята,. Изработена от твърд гланциран картон. Раьзмери 240 
х ЗЗОхбОмм; марка/производител RED/FABRIANO; наличие 
на сеотшЬикат/КО 

брой 

V c 



141 Папка: тип L-джоб, А 4 /пакет - мин.100 бр/ прозрачна пакет 

Папки L-образни, А4 пакет от 100 бр. Изработени от 
висококачествен прозрачен, 90 микронов полипропилен. 
Двустранно отваряне, антистатична прозрачна матова 
повърхност; марка/производител SPREE / MAS BURO 
MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI; наличие на 
c t̂yrif АикатЛ SO 

пакет 

142 Папка-джоб стандартна перфорация А 4, кристал, мин. 100 бр в опаковка опаковка 

Папка джоб стандартна перфорация А4 кристал, 100 броя в 
опаковка. Произведена от РР материал, 25 микрона, 
антистатичен, лесен за отваряне; марка/производител SPREE 
/ MAS BURO MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI; 
наличие на cemwbfflcaTASO 

опаковка 

143 Папка-джоб стандартна перфорация А 4, мат, мин. 100 бр в опаковка опаковка 

Папка джоб стандартна перфорация А4 мат, 100 броя в 
опаковка. Произведена от РР материал, 25 микрона, 
антистатичен, лесен за 0TBapRHe;MapKa/np0H3B0flm^SPREE / 
MAS BURO MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI; 
наличие на сертификат/ISO 

опаковка 

144 
Папка за картотека: външен пластмасов гребен, вътрешен пластмасов 
държач за документи, от картон, мин.250 кр кв м. за документи с размери 
А4 

брой 

Папка за картотека: външен пластмасов гребен, вътрешен 
пластмасов държач за документи, от картон, за документи с 
зазмери А4. Подходяща за класифициране на данни в 
специални картотеки, с външен гребен от полистирол, улей с 
подвижна лента за надписване, изработен от 280гр картон; 
марка/производител POLYKART / MULTIPRINT; наличие на 
сег^-иЛикат/! SO 

брой 

145 Висяща папка за картотека Jl-образна с машинка брой 

Висяща папка за картотека Л-образна с машинка,изработена 
от цветен Kraft картон, 230 гр./м2, комплект с прозрачна 
табела за надписване, с метална машинка за захващане на 
документи с формат А4, HERLITZ / HERLITZ PBS AG ; 
наличие на сеотисЬикат 

брой 

146 
Папка Дело 295-300 мм х435-440 мм изработена от мукава, бяла .текстилно 
платно, фъб 45 мм, с вътрешни текстилни шини, захванати за гърба 
двустранно симетрично с ширина 20 мм, с връзки /по образец/ 

брой 

Папка: Дело 295-300 мм х 435-440 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 приложен образец); марка/производител 
POLYKART / MULTIPRINT; наличие на сертификат/ISO, 

брой 

147 
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, изработена от мукава, бяла, текстилно 
платно; гръб 45мм.; с вътрешни текстилни шини, захванати за 
гърба двустранно симетрично с ширина 20 мм., с връзки (по 
приложен образец); марка/производител POLYKART / 
MULTIPRINT; наличие на сертификатЛ80, 

брой 

Щ4Ьу Цшка кштдасфайл с 2 ринга. РР материал, Ширина на папката 18 мм. 

7/ X j x ^ 
брой 

Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал, Ширина на 
папката 18 мм.; марка/производител OFFICE HIT / ANHUI 
LIGHT IND.I/E CO.LTD.; наличие на сертификат/ISO 

брой 

•Jkc 



mm m • • • • # 
149 

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

Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал, Ширина на 
папката 32 мм., черна цвят; марка/производител ESSELTE / 
ESSELTE; наличие на сеотификатЛБО 

брой 

150 
Архивна висяща папка тип ZIPPEL, система Zippel (T-Gleit-Hefter) А4 с 
висене от страна на прикачването; рециклиран картон 250 r/кв.м; биговане 
за увеличен капацитет до 500 листа. 

брой 

Архивна висяща папка тип ZIPPEL, система Zippel (T-Gleit-
Hefter) А4 с висене от страна на прикачването; рециклиран 
картон 250 г/кв.м; биговане за увеличен капацитет до 500 
листа.; марка/производител ZIPPEL / ZIPPEL GMBH&CO 
KG MASCHINENFABRIK, наличие на сертификат 

брой 

151 

Архивен висящ класьор тип ZIPPEL, система Zippel (T-Gleit-Hefter) DIN А4, 
двустранно затворен; двустранно окачващ се; твърд картон; широчина на 
дъното 8 см, система за прикачване за свободни листа или папки А4, без 
печат, цвят на картона черен - мрамор. 

брой 

Архивен висящ класьор тип ZIPPEL, система Zippel (T-Gleit-
Hefter) DIN А4, двустранно затворен; двустранно окачващ се; 
твърд картон; широчина на дъното 8 см, система за 
прикачване за свободни листа или папки А4, без печат, цвят 
на картона черен - мрамор..; марка/производител ZIPPEL / 
ZIPPEL GMBH&CO KG MASCHINENFABRIK, наличие на 
септяЛикат 

брой 

152 Разделител за класьори: изработени от картон, размер А4, 10 теми, в 
различни цветове опаковка 

Разделител за класьори: картон, А4,10 теми в различни 
цветове. Европерфорация, изработени от картон, удобни за 
надписване; марка/производител RED/FABRIANO; наличие 
на сеотибикат/ISO 

опаковка 

153 
Разделител за класьори: РР материал, размер А4, 10 теми, в различни 
цветове опаковка 

Разделител за класьори: A4,i0 теми в различни цветове. 
Европерфорация, изработени от качествен PVC материал, 
удобен за разделяне по номера; марка/производител OFFICE 
HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD.; наличие на 
сетткЬикатЛйО 

опаковка 

154 Разделител за класьори: РР материал,размер А4, с букви от А до Я опаковка 

Разделител за класьори: 120микрона полипропилен, А4, с 
букви от А до Я. Пластмасов азбучен разделител с 
европефорация. Размери 225 х 297мм; марка/производител 
ESSELTE / ESSELTE; наличие на сеотиЛикат/ВО 

опаковка 

155 Разделители за класьори: малки, хоризонтални, 10.5x24 см,/ (+/-10%)/ с два 
отвора , картон, мин. 100 броя в опаковка, мин. 2 цвята опаковка 

Разделители за класьори: малки, хоризонтални, 105 х 235 мм, 
с два отвора, 100 броя в опаковка, 4 цвята. Изработени от 
картон 190 гр. Формат 1/3 А4; марка/производител ТОР О / 
ROEL - 98 LTD наличие на сертификат/ISO 

опаковка 

156 Разделител за класьори: РР материал, А4, с цифри от 1 до 31 опаковка 
Разделител за класьори: 120 микрона полипропилен, А4 с 
цифри от 1 до 31. С европерфорация; марка/производител 
ESSELTE / ESSELTE: наличие на сеотиАикат/ГСО 

опаковка 

o p ^ ь-*?— 

Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в два 
шигга, дължина 30 см, размери: ф 45-51 мм по мин. 50 бр. в пакет 

-

пакет 

Спирали за подвързване:изработени от PVC, размер ф45-51, 
дължина 30 см, 2 цвята, 50бр в опаковка. Капацитет: 450-500 
листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. 
TIC.LTD.STI: наличие на сеотисЬикат/БО 

пакет 
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158 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 пакет 

Спирали за подвързване:изработени от PVC, размер ф32-34, 
дължина 30 см, 2 цвята, 50бр в опаковка. Капацитет: 320-340 
лиСта; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. 
TIC.LTD.STI: наличие на сеоти<ЬикатЯ80 

пакет 

159 Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в два 
цвята, дължина 30 см, размери: ф 22-25 мм по мин. 100 бр. в пакет пакет 

Спирали за подвързване: изработени от PVC, размер ф22-25, 
дължина 30 см, 2 цвята, ЮОбр в опаковка. Капацитет: 220-235 
листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. 
TIC.LTD.STI: наличие на сеотийикат/^О 

пакет 

160 
Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в два 
цвята, дължина 30 см, размери: ф 18-20 мм по мин.ЮО бр. в пакет пакет 

Спирали за подвързване:изработени от PVC, размер ф 18-20, 
дължина 30 см, 2 цвята, ЮОбр в опаковка. Капацитет: 180-200 
листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. 
TIC.LTD.STI: наличие на сеотисЬикат/КО 

пакет 

161 
Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в два 
цвята, дължина 30 см, размери: ф 14-16 мм по мин.ЮО бр. в пакет пакет 

Спирали за подвързване:изработени от PVC, размер ф14-16, 
дължина 30 см, 4 цвята, ЮОбр в опаковка. Капацитет: 135-150 
листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. 
TIC.LTD.STI: наличие на сеотиАикатЯЗО 

пакет 

162 Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в два 
цвята, дължина 30 см, размери: ф 10-12.5 мм по мин. 100 бр. в пакет 

пакет 

Спирали за подвързване.изработени от PVC, размер фЮ-12,5, 
дължина 30 см, 4 цвята, ЮОбр в опаковка. Капацитет: 60 -115 
листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. 
TIC.LTD.STI: наличие на сеоти<Ьикат/180 

пакет 

163 Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в два 
цвята, дължина 30 см, размери: ф 6-8 мм по мин. 100 бр. в пакет пакет 

Спирали за подвързване:изработени от PVC, размер фб-8, 
дължина 30 см, 4 цвята, ЮОбр в опаковка. Капацитет: 15-25 
листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. 
TIC.LTD.STI: наличие на сеотибикат/ШО 

пакет 

164 Етикети самозалепващи бели, 61-65 мм/33-38 мм мин. 100 бр в кутия; 21 
броя на лист А4 кутия 

Етикети самозалепващи бели, 63.5мм/38 мм, 100 бр в кутия; 
21 броя на лист. Етикети за лазерни и мастиленоструйни 
принтери и копирни машини. Залепват бързо и здраво с 
възможност за лесно отстраняване без да оставят следи от 
лепилото; марка/производител MULTI 3 / APLI / APLI 
PAPER S.A.; наличие на сертификат/ISO 

кутия 

-1* у 38 / 
а®» 

fefeera самозалепващи бели, 105/37 мм (+/-10% отклонение от размерите) 
M i l 0 0 opsB кутия; 16 бр на лист А4 

/ \ \ 

кутия 

Етикети самозалепващи бели, 105мм/35 мм, 100 бр в кутия; 
16 броя на лист. Етикети за лазерни и мастиленоструйни 
принтери и копирни машини. Залепват бързо и здраво с 
възможност за лесно отстраняване без да оставят следи от 
лепилото; марка/производител MULTI 3 / APLI / APLI 
PAPER S.A.; наличие на сертиФикатЛЗО 

кутия 

-JcJ^ge - у 
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166 
Етикети самозалепващи бели, 48-52мм/28-32мм; мин. 100 бр в кутия, 40-44 
етикета на лист А4 кутия 

Етикети самозалепващи бели, 51.5мм/29.7 мм, 100 бр в кутия; 
40 броя на лист., 48.5мм/28.4 мм, 100 бр в кутия; 44 броя на 
лист Етикети за лазерни и мастиленоструйни принтери и 
копирни машини. Залепват бързо и здраво с възможност за 
лесно отстраняване без да оставят следи от лепилото; 
марка/производител MULTI 3 / APLI / APLI PAPER S.A.; 
наличие на септиФикатЛ SO 

кутия 

167 Етикети самозалепващи бели, 70мм/42мм (+/-10% отклонение от 
размерите), мин. 100 бр в кутия по 21 на лист А 4 кутия 

Етикети самозалепващи бели, 70мм/42.4 мм, 100 бр в кутия; 
21 броя на лист. Етикети за лазерни и мастиленоструйни 
принтери и копирни машини. Залепват бързо и здраво с 
възможност за лесно отстраняване без да оставят следи от 
лепилото; марка/производител MULTI 3 / APLI / APLI 
PAPF.R S A • няпичил ня ЛРПТИЛИТГЯТ/ГЧО 

кутия 

168 Етикети самозалепващи бели, 1 етикет на лист А 4 , мин. 100 бр листа в 
кутия кутия 

Етикети самозалепващи бели 297мм/210 мм, А 4 кутия, 1 
етикет на лист, 100 бр листа. Етикети за лазерни и 
мастиленоструйни принтери и копирни машини. Залепват 
бързо и здраво с възможност за лесно отстраняване без да 
оставят следи от лепилото; марка/производител MULTI 3 / 
APLI / APLI PAPER S.A.: наличие на сеотиФикат/КО 

кутия 

169 
Етикети самозалепващи бели 70x50,8 мм мин. 100 бр. в кутия, 15 етикета на 
лист кутия 

Етикети самозалепващи бели 70x50,8 мм, 15 етикет на лист, 
кутия от 100 бр листа. Етикети за лазерни и 
мастиленоструйни принтери и копирни машини. Залепват 
бързо и здраво с възможност за лесно отстраняване без да 
оставят следи от лепилото; марка/производител MULTI 3 / 
APLI / APLI PAPER S.A.; наличие на сертификат/ISO 

кутия 

170 Лента самозалепваща /тиксо/: ширина.мин. 18 мм, дължина: 30 м. мин. брой 

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 18мм, дължина: 33 м. 
Самозалепваща лента, непожълтява с времето, безцветно, 
устойчиво на стареене, UV лъчи, влага и ниски и високи 
темперетури; марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING 
INT.CO..LTD: наличие на сетзкЬикат 

брой 

171 Лента самозалепваща /тиксо/:ширина:мин 35 мм, дължина 60 м. мин. брой 

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 38мм, дължина: 66 м. 
Самозалепваща лента, непожълтява с времето, безцветно, 
устойчиво на стареене, UV лъчи, влага и ниски и високи 
темперетури; марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING 
INT.CO..LTD: наличие на септиФикат 

брой 

•е Ж -

^ента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин 48 мм/50м. мин. кафява брой 

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 48мм, дължина: 60 м. 
Самозалепваща лента, кафяво устойчиво на стареене, UV 
лъчи, влага и ниски и високи темперетури; 
марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING INT,CO.,LTD; 
наличие на сертификат 

брой 



> 

173 Лента онаковъчна 50/ 60 м. брой 

Лента опаковъчна, самозалепваща/тиксо/: ширина: 50мм, 
дължина: 60 м. Самозалепваща лента, непожълтява с времето, 
устойчиво на стареене, UV лъчи, влага и ниски и високи 
темперетури; марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING 
INT.CO..LTD: наличие на сеоти&икат 

брой 

174 Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: минЛ2мм/10м мин прозрачна брой 

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 12мм, дължина: 10 м. 
Самозалепваща лента,прозрачна, непожълтява с времето, 
безцветно, устойчиво на стареене, UV лъчи, влага и ниски и 
високи темперетури; марка/производител TAPE HIT / 
K.L.&LING INT.CO..LTD; наличие на сертификат 

брой 

175 Лента самозалепваща/тиксо/: 12мм/33м мин., прозрачна брой 

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 12мм, дължина: 33 м. 
Самозалепваща лента,прозрачна, непожълтява с времето, 
безцветно, устойчиво на стареене, UV лъчи, влага и ниски и 
високи темперетури; марка/производител TAPE HIT / 
K.L.&LING INT.CO.,LTD; наличие на сертификат 

брой 

176 Лента самозалепваща /тиксо/: 25мм/66м мин., прозрачна брой 

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 25мм, дължина: 66 м. 
Самозалепваща лента, непожълтява с времето, безцветно, 
устойчиво на стареене, UV лъчи, влага и ниски и високи 
темперетури; марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING 
INT.CQ..LTD; наличие на сеотиАикат 

брой 

177 Секретна лепяща лента: 35 мм/30 м брой 

Секретна лепяща лента: 35 мм/30 м;,предлага се в 2 цвята-
синя и червена,подсигурява и запечатва, прави видим всеки 
опит да се отварят документите, марка/производител 
TAMPERSAFE ТМ /INDIGO INDUSTRIAL SUPPLIES LTD; 
наличие на сеоти<ЬикатЛ80 

брой 

178 
Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на влага и 
разтворители - 38 мм х 50м брой 

Лента хартиена лепяща, 38 мм на 50 м, при краткотрайно 
залепване не нарушава повърхността на детайла и не оставя 
лепило. Устойчиво при темперетура до 60 градуса; устойчиво 
на влага и разтворители, марка/производител TAPE HIT / 
K.L.&LING INT.CO.,LTD; наличие на сертификат 

брой 

179 Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на влага и 
разтворители - 19мм х 5 Ом брой 

Лента хартиена лепяща, 19 мм на 50 м, при краткотрайно 
залепване не нарушава повърхността на детайла и не оставя 
лепило. Устойчиво при темперетура до 60 градуса; устойчиво 
на влага и разтворители марка/производител MUROLL / 
MURQI -L PAPIER-I f.: иапичие на г.ептиАикатЛЯО 

брой 

4s о 

^Гиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на влага и 
одагаорители - 25мм х 50м 

1>S>u—ч 

брой 

Лента хартиена лепяща, 25 мм на 50 м, при краткотрайно 
залепване не нарушава повърхността на детайла и не оставя 
лепило. Устойчиво при темперетура до 60 градуса; 
устойчиво на влага и разтворители, марка/производител 
TAPE HIT / K-L&UNO INT.C0„LTP; изличи? на сертификат 

брой 
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181 
Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на влага и 
разтворители - 50мм х 50м брой 

Лента хартиена лепяща, 50 мм на 50 м, при краткотрайно 
залепване не нарушава повърхността на детайла и не оставя 
лепило. Устойчиво при темперетура до 60 градуса; 
устойчиво на влага и разтворители, марка/производител 
TAPE HIT / K.L.&LING INT.CO.,LTD; наличие на сертификат 

t 
брой 

182 Лента двойно лепяща: широчина 50 мм, дължина 50 м брой 

Лента двойно лепяща, широчина 50 мм на 50м. Двустранно 
залепваща лента на солвентна осново, гарантира перфектно 
залепване и от двете страни, за лесно и качествено залепване; 
марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING INT.CO.,LTD; 
наличие на сеотийшкат 

брой 

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

Лента двойно лепяща, широчина 15 мм на ЗЗм. Двустранно 
залепваща лента на солвентна осново, гарантира перфектно 
залепване и от двете страни, за лесно и качествено залепване; 
марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING INT.CO.,LTD; 
наличие на сеотибикат 

брой 

184 Телбод машинка: за минимум 20 листа брой 

Телбод машинка: за 20 листа, съвременен ергономичен 
дизайн, ръкохватката завършва с мек каучуков накрайник, 
работи с телчета 24/6 ; марка/производител DL 207/ LILY / 
OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на 
сегтнЬикат / /ISO 

брой 

185 Телбод машинка: за минимум 50 листа брой 

Телбод машинка: 50 листа. За голямо натоварване, метални 
аксесоари, пластмасова основа и гумирана грип зона. 
Дълбочина на захващане до 85 мм. Ръкохватката завършва с 
мек каучуков накрайник, метален телбод. Работи с телчета 
24/6, 26/6,23/6, 23/8, марка/производител DL238 / LILY / 
OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на 
септиЛшкат / /ISO 

брой 

186 
/ 

Телбод №10 брой 

Телбод машинка № 10 : за 10 листа, съвременен ергономичен 
дизайн, метални работни части, работи с телчета № 10 ; 
марка/производител LILY 626 / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT 
IND.I/E CO.LTD; наличие на сертификат / /ISO 

брой 

187 Телчета за телбод 23/8 мм; минЛООО бр в кутия кутия 

Телчета за телбод 23/8 мм; 1000 бр в кутия. Изработени от 
висококачествена стомана с повишена твърдост за прецизна и 
безпроблемна работа; марка/производител LILY / OFFICE 
HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на 
сеоти<ЬикатЯ80 

кутия 

v i r • 
Телчета за телбод 23/10 мм; мин. 1000 бр в кутия 
MlK \ 

кутия 

Телчета за телбод 23/10 мм; 1000 бр в кутия. Изработени от 
висококачествена стомана с повишена твърдост за прецизна и 
безпроблемна работа, марка/производител LILY / OFFICE 
HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на 
сеотиАикатЛЗО 

кутия 



189 Телчета за телбод 24/6 мм; мин. 1000 бр в кутия кутия 

Телчета за телбод 24/6 мм; 1000 бр в кутия. Изработени от 
висококачествена стомана с повишена твърдост за прецизна и 
безпроблемна работа; марка/производител TIP - ТОР / LILY / 
OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на 
ссртиФикат/ISO 

кутия 

190 Телчета за телбод 24/8 мм; мин. 1000 бр в кутия кутия 

Телчета за телбод 24/8 мм; 1000 бр в кутия. Изработени от 
висококачествена стомана с повишена твърдост за прецизна и 
безпроблемна работа; марка/производител LILY / OFFICE 
HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на 
сертиФикат/Ж) 

кутия 

191 Телчета за телбод №10; мин. 1000 бр в кутия кутия 

Телчета за телбод № 10; 1000 бр в кутия. Изработени от 
висококачествена стомана с повишена твърдост за прецизна и 
безпроблемна работа; марка/производител LILY / OFFICE 
HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на 
сеотшЬикат/lSO 

кутия 

192 Антителбод, метален корпус с пластмасово допълнение брой 

Антителбод метален корпус с пластмасово допълнение. 
Освобождава всички стандартни телчета, ергономична 
защитна зона за пръстите, метални челюсти с пластмасова 
зона за захващане; марка/производител LILY / OFFICE HIT / 
ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD.; наличие на сертификат/ISO 

брой 

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

Тетрадка протоколна 200 листа, формат А 4 твърди корици, 
тяло от 70гр офсетова хартия, редове; марка/производител 
AKVAREL / AKVAREL; наличие на сертификат/ISO 

брой 

194 Тетрадка протоколна мин.80 листа, формат А 4, твърди корици, тяло от 
офсетова хартия, 70 гр кв.м, редове брой 

Тетрадка протоколна 80 листа, формат А 4, твърди корици 
тяло от 70гр офсетова хартия, редове; марка/производител 
AKVAREL / AKVAREL; наличие на сертификат/ISO 

брой 

195 Тетрадка протоколна мин. 80 листа, формат А5, твърди корици тяло от 
офсетова хартия, редове,70 гр.кв.м брой 

Тетрадка протоколна 80 листа, формат А5, твърди корици 
тяло от 70гр офсетова хартия, редове; марка/производител 
AKVAREL / AKVAREL; наличие на сертификат/ISO 

брой 

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

Тетрадка протоколна със спирала А5 твърди корици тяло от 
70гр. офсетова хартия 200 листа; марка/производител 
BLACK & WHITE / MEG BLACK & WHITE; наличие на 
сертификат 

брой 

197 Тетрадка, офсет, линирана, мин.80 листа, формат А4, меки корици, 70 гр 
кв.м брой 

Тетрадка, офсет, линирана, 80 листа, формат А4, меки 
корици, 70 гр кв.м; марка/производител MULTIPRINT/ 
MULTIPRINT; наличие на сертификат/ISO 

брой 

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

Тетрадка със спирала формат А5, меки корици 80 листа, 70 гр 
кв.м; марка/производител MULTIPRINT / MULTIPRINT; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 

\ 
.ТЙШдка офсет, линирана, мин.90 листа формат А4, твърди корици, 

гр.кв.м 
Ь . / / N N . / 

брой 
Тетрадка офсет, линирана, 100 листа формат А4, твърди 
корици, спирала 70 гр.кв.м, марка/производител BLACK & 
WHITE / MEG BLACK & WHITE; наличие на сертификат 

брой 



у 

200 
Тетрадка офсет, линирана, мин. 90 листа формат А5, твърди корици, 
спирала 70 гр.кв.м. брой 

Тетрадка офсет линирана 100 листа формат А5, твърди 
корици, спирала 70 гр.кв. м, марка/производител BLACK & 
WHITE / MEG BLACK & WHITE; наличие на сертификат 

брой 

201 Тънкописец 0,5 мм с цветове син и черен брой 

Тънкописец 0.5 мм с цветове син и черен. Капачка в цвета на 
мастилото, филцов връх; марка/производител AIHAO 8620 / 
WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на 
сеотиФикат/ВО 

брой 

202 тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен брой 

Тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен. Филцов връх, 
клипс на капачката, пластмасов корпус, вентилираща 
капачка; документално мастило, марка/производител 
CENTROPEN 2621/ CENTROPEN; наличие на сеотшЬикат 

брой 

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

Тънкописец 0.7 мм, перманентен, син, черен, червен, зелен . 
Капачка с клип, водоустойчиво и светлоустойчиво мастило,; 
марка/производител FABER CASTELL MULTIMARK 1513 F/ 
FABER CASTELL AKTIENGESELLSCHAFTHanmne на 
ceDTnd)HKaT/ISO 

брой 

204 Флумастери: комплект по 4 цвята комплект 

Флумастери, комплект 4 цвята с изтриваемо мастило. 
Вентилираща капачка, напълно безвредно; 
марка/производител LUXOR / LUXOR INTERNATIONAL 
PTV; наличие на сеотификат/ISO 

комплект 

205 Химикал обикновен /връх 0,8 мм/, да се предлага в 4 цвята /син, черен, 
червен, зелен/ брой 

Химикал обикновен връх 0,8 мм, капачка с клипс. За 
комфортно и гладко писане. Капачка с клипс в цвета на 
мастилото, връх от неръждаема стомана. Предлага се в 4 
цвята/син ,черен,червен,зелен/; марка/производител AIHAO 
5581 / WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие 
на септиАикат/1ЯО 

брой 

206 Химикал автоматичен със сменяем обикновен пълнител, син цвят, с тънък 
връх 0,5-0,7 мм брой 

Химикал автоматичен със сменяем обикновен пълнител, син 
цвят, с тънък връх 0,7 мм. Плътно тяло, ергономична 
гумирана грип зона и клипс; марка/производител А1НАО 505 
/ WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на 
ceDTHd)HKaT/ISO 

брой 

207 Химикалки със стоманен клипс и метален бутон, обикновен пълнител брой 

Химикалки със стоманен клипс и метален бутон, обикновен 
пълнител връх 0,5 мм. За комфортно и гладко писане. Тънко 
пластмасово тяло,; марка/производител AIHAO 511/ 
WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на 
ceDTHcbHKar/ISO 

брой 

b^cf Химикалки със стоманен клипс и метален бутон, дебел пълнител брой 

Химикалки със стоманен клипс и метален бутон, дебел 
пълнител,. Плътно тяло, ергономична грип зона ; 
марка/производител AIHAO EL 77 / WENZHOU AIHAO PEN 
TRADE CO.. LTD.: наличие на сеотификат/ВО 

брой 

'.y 



209 
Пълнител за Химикалки със стоманен клипс и метален бутон, дебел 
пълнител брой 

^ w w ^ .^W w w W _ W _ ^ 

Пълнител за Химикалки със стоманен клипс и метален 
бутон, дебел пълнител, марка/производител AIHAO / 
WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на 
сертиФикат/ISO 

брой 

210 Химикалка тип ролер, връх 0.7 мм брой 

Химикалка тип ролер.Връх 0,7 мм, връх от чиста стомана с 
волфрам-карбидно топче, с клипс,ергономичен дизайн,гумен 
грип за комфортно писане ; марка/производител LUXOR 
RIO GEL/ LUXOR INTERNATIONAL PTV; наличие на 
теотиФикат/ISQ 

брой 

211 Писалка с черен цвят на писане, в пластмасова кутия с капак брой 

Писалка с черен цвят на писане, в пластмасова кутия с капак, 
модерен изчистен дизайн; марка/производител LUXOR / 
LUXOR INTERNATIONAL PTV; наличие на сертификат/ISO 

брой 

212 Гел-ролер 0.7мм, капачка с метален клипс, цвят на писане:черен и син брой 

Гел-ролер 0.7мм, капачка с метален клипс, цвят на 
писаие.черен и син, късо тяло със стабилен клипс, грип зона 
за захващане, бързосъхнещо мастило ; марка/производител 
PENTEL BL27/ PENTEL STATIONERY CO.,LTD; наличие на 
септиФи кат/ISO 

брой 

213 
Пълнител за Гел-ролер 0.7мм, капачка с метален клипс, цвят на 
писанегчерен и син брой 

Пълнител за Гел-ролер 0.7мм, капачка с метален клипс, цвят 
на писане;черен и син, гелово мастило, марка/производител 
PENTEL LR7 / PENTEL STATIONERY CO.,LTD; наличие на 
сертификат/ISO 

брой 

214 
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 

Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца - 0.5 мм, предлага се в в 4 
цвята: черен, червен, син, зелен, AIHAO XI22/ WENZHOU 
AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на сертификат/ISO 

брой 

215 
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 

Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца - 0,8 мм. 5 цвята / 
черен,червен,син , зелен, бял/. За всички видове 
повърхности. Капачка с клипс в цвета на матилото, 
бързосъхнеща формула, водо- и светоустойчиво мастило.; 
марка/производител AIHAO / WENZHOU AIHAO PEN 
TRADE CO., LTD.; наличие на сертификат/ISO 

брой 

кер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, фолио и др.; 
ина на писеца - от 2 - 3 мм. Да се предлага в минимум 4 цвята: черен, 
ервен, бял 

брой 

Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца - от 2 - 3 мм. Предлага в 5 
цвята: черен, син,червен, бял, зелен . Капачка с клипс в цвета 
на матилото, бързосъхнеща формула, водо- и светоустойчиво 
мастило, без мирис, марка/производител AIHAO / 
WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на 
септиФикат/I SO 

брой 

/ 



217 Маркер за флипчарт - /комплект/ 4 бр. комплект 

Маркер за флипчарт, комплект 4 бр. Объл връх от 2мм. 
Капачка с клипс в цвета на мастилото. Не засъхва дори да 
остане без капачка до няколко дни. марка/производител 
марка/производител MARVY MARK IT 3/ UCH1DA YOKO 
Co.LTD наличие на ^еотификат/ШО 

комплект 

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

Маркер за флипчарт, перманентен единичен - предлага се в 
различни цветове черен, син, зелен, червен. Объл връх от 
2мм. Капачка с клипс в цвета на мастилото. Не засъхва дори 
да остане без капачка до няколко дни. марка/производител 
марка/производител MARVY MARK IT 3/ UCHIDA YOKO 
Co.LTD наличие на рептиАикатЛЯО 

брой 

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

Маркер за подчертаване на текст връх с ширина от 3 до 5 мм 
флоуресцентен -комплект 4 цвята с фосфоресциращи цветове, 
със скосен писец, капачка в цвета на мастилото ; марка/ 
производител AIHAO WZL-815-4 / WENZHOU AIHAO PEN 
TRADE CO., LTD.; наличие на сеотификат/ISO 

комплект 

220 
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 

Маркер за подчертаване на текст връх с ширина от 3 до 5 мм 
флоуресцентен, 6 фосфоресциращи цветове, със скосен 
писец. Флуоресцентно мастило на водна основа,; марка/ 
производител AIHAO WZL-8I5/ WENZHOU AIHAO PEN 
TRADE CO., LTD; наличие на сертификат/ISO. 

брой 

221 Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя с гъба комплект 

Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя с гъба. С лесно 
изтриваемо мастило на спиртна основа, объл връх с ширина 
на следата: 2.5 мм, предпазна капачка с цвета на мастилото, 
жлебове с 4 броя маркери: черен, син, червен, зелен ; 
марка/производител MILAN Slim/ MARCO DACHS S.A.; 
наличие на септисЬикат. 

комплект 

222 Маркер бял покривен объл връх брой 

Маркер бял покривен объл връх, Особено подходящ за 
писане върху гума, метал, пластмаса и стъкло. Дължина на 
писане: 600 м, дебелина на писеца 3,9 ; марка/ производител 
PENTEL X100W-M/ PENTEL STATIONERY CO.,LTD; 
наличие на сеотшЬикат/КО 

брой 

223 Молив: автоматичен /0,5 мм/ брой 

Молив автоматичен /0,5 мм/. Ергономичен молив с гумиран 
грип зона за удобство при писане, разполага с (ума с капаче и 
клип за носене, с метален прибиращ се връх; 
марка/производител AIHAO 904/ WENZHOU AIHAO PEN 
TRADE CO.. LTD: наличие на сешзмЬикатЛБО. 

брой 

f \ 

< L Л 

L Ишт;автоматичен /0,7 мм/ 

F x 
брой 

Молив автоматичен /0,7 мм/. Ергономичен молив с гумиран 
грип зона за удобство при писане, разполага с гума с капаче и 
клип за носене, с метален прибиращ се връх; 
марка/производител AIHAO 904 / WENZHOU AIHAO PEN 
TRADE CO., LTD; наличие на сертификат/ISO, 

брой 
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225 Молив обикновен НВ с гумичка брой 

Молив обикновен НВ с гумичка. Висококачествен дървен 
молив, жълт цвят на тялото и шестоъгълна форма с гума. 
Твърдост на графита НВ; марка/производител LILY / OFFICE 
HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD.; наличие на 
сеотиЛикатЛБО. 

брой 

226 Молив обикновен 2В брой 

Молив обикновен 2В. Висококачествен молив за писане и 
чертане, шестоъгълна форма, подострен. Лесно за острене и 
триене с твърдост на гарфита 2В; марка/производител LILY 
/ OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD.; наличие на 
сеотисЬикатЛЗО. 

брой 

227 Молив обикновен Нб брой 

Молив обикновен Нб. Висококачествен молив за писане и 
чертане, шестоъгълна форма Лесно за острене и триене с 
твърдост на гарфита Нб; марка/производител KOH-I-NOOR 
1500 / KOH-I-NOOR; наличие на сеотибикат/ISO, 

брой 

228 Молив - двуцветен син/червен за стъкло брой 
Молив - двуцветен син/червен за стъкло; марка/производител 
KOH-I-NOOR 3260 / KOH-I-NOOR; наличие на 
сертификат/ISO, 

брой 

229 Моливи - цветни кутия, 6 цвята, големи кутия 
Моливи - цветни кутия, 6 цвята, големи; марка/производител 
KOH-I-NOOR / KOH-I-NOOR; наличие на сертификат/ISO, кутия 

230 Мастило, тампонно; цвят:син, червен, черен, зелен; мин. 25 мл. брой 

Мастило: тампонно, синьо, черно, зелено, червено 30 мл. Без 
наличие на масло, специален връх за точно дозиране на 
мастилото; марка/производител HORSE / NAN MEE 
Ind.Co.Ltd.: наличие на серти<Ьикат/180 

брой 

231 Мастило за писалка в стъклен съд с цвят син и черен, брой 
Мастило за писалка в стъклен съд с цвят син и черен,; 
марка/производител PARKER Z13/PARKER; наличие на 
сертификат. 

брой 

232 Тампон: за печат, предназначен за стандартни печати мин 70x100 мм брой 

Тампон: за печат, цвят на мастилото син и черен, червен и 
зелен, предназначен за стандартни печати 70x110 мм. 
Фабрично намастилен, метален корпус; марка/производител 
HORSE №2 / NAN MEE lnd.Co.Ltd.; наличие на 
серти(Ьикат/180, 

брой 

233 Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40 брой 

Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40 ; 
марка/производител COLOP / COLOP 
STEMPELERZEUGUNG SKOPEK Ges.m.b.H.; наличие на 
сертификат/ISO, 

брой 

ч 

Ч&мпон правоъгълен за автоматични печати PR 40 брой 

Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 40 ; 
марка/производител COLOP / COLOP 
STEMPELERZEUGUNG SKOPEK Ges.m.b.H.; наличие на 
сертификат/ISO, 

брой 
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235 Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 50 брой 

Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 50 ; 
марка/производител COLOP / COLOP 
STEMPELERZEUGUNG SKOPEK Ges.m.b.H.; наличие на 
сеотификат/ISO. 

брой 

236 Мастилена лента за пишеща машина 13 мм. брой 
Мастилена лента за пишеща машина 13 мм. 
марка/производител FULLMARK/FULLMARK.; наличие на 
сертификат/ISO, 

брой 

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

Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", цвят на мастилото 
син и черен - метално тяло; марка/производител AIHAO / 
WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на 
cetmidMiKaT/ISO 

брой 

238 Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", цвят на мастилото син и черен -
пластмасово тяло 

брой 

Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", цвят на мастилото 
син и черен - пластмасово тяло; марка/производител AIHAO 
/ WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на 
сертификат/ISO 

брой 

239 Пълнител за химикалка - обикновен син брой 
Пълнител за химикалка - обикновен син; марка/производител 
AIHAO / WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 

240 Пълнител за химикалка - дебел син брой 
Пълнител за химикалка - дебел син; марка/производител 
AIHAO / WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 

241 Мастилено патронче за писалка /късо тяло/ цвят на мастилото син и черен брой 
Мастилено патронче за писалка /късо тяло/ цвят на мастилото 
син и черен; марка/производител LUXOR / LUXOR 
INTERNATIONAL PTV; наличие на сертификат/ISO, 

брой 

242 Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.; твърдост В/НВ, цвят черен, мин. 
10 броя в кутийка кутия 

Графити за автоматични моливи. 0,5 мм.; твърдост В/НВ, 
цвят черен, 12 броя в кутийка. Изработени от 
суперполимерен карбон.; изключително гладко писане, 
плътна черна линия, устойчиво на чупене, изтриващ се , 
марка/производител KOH-I-NOOR / KOH-I-NOOR; наличие 
на септиФикат/ISO. 

кутия 

243 
Графити за автоматични моливи: 0,7 мм.;твърдост В/НВ, цвят черен, мин. 
10 броя в кутийка кутия 

Графити за автоматични моливи: 0,7 мм.; твърдост В/НВ, 
цвят черен, 12 броя в кутийка. Изработени от 
суперполимерен карбон.; изключително гладко писане, 
плътна черна линия, устойчиво на чупене, изтриващ се 
марка/производител KOH-I-NOOR / KOH-I-NOOR ; наличие 
на септиФикат/ISO. 

кутия 

V Ь i x o 
i ? ? S 

гамички: подходящи за триене на мастило и молив; изработени от естествен * брой 

Комбинирана гума - Комбинирана гума за изтриване на 
черни и цветни моливи, химикали и мастило. Без съдържание 
на прах. Изработени от естествен каучук, 
марка/производител KOH-I-NOOR / KOH-I-NOOR ; наличие 
на сеотификат/ISO. 

брой 

I ъ. 
-ST\ г 
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245 Форматирани паус листа A4 90-95 гр, 100 листа в опаковка опаковка 

Форматирани паус листа А4, 92 гр., 100 листа в опаковка. 
Подходящ за чертаене, копирни машини и лазерни принтери; 
марка/производител DIAMANT / SIHL ZURICH AG; наличие 
на сеотификат/ISO, 

опаковка 

246 Форматирани паус листа A3 90-95 гр 100 листа в опаковка опаковка 

Форматирани паус листа A3,92 гр., 100 листа в опаковка. 
Подходящ за чертаене, копирни машини и лазерни принтери; 
марка/производител DIAMANT / SIHL ZURICH AG; наличие 
на сеотификат/ISO, 

опаковка 

247 Щипки за документи, метални, с размер: 19 мм брой 

Щипки за документи, метални, 19мм. С тяло от черни 
стоманени пластини, стоманени, никелирани скоби за 
разтваряне. Цвят черен, не нараняват документите при 
употреба; марка/производител GENMES / SHANGHAI 
GENMES OFFICE PRODUCTS CO., LTD.; наличие на 
септиФикат/ISO. 

брой 

248 Щипки за документи, метални, с размер: 25 мм брой 

Щипки за документи, метални, 25мм. С тяло от черни 
стоманени пластини, стоманени, никелирани скоби за 
разтваряне. Цвят черен, не нараняват документите при 
употреба; марка/производител GENMES / SHANGHAI 
GENMES OFFICE PRODUCTS CO., LTD.; наличие на 
септиФикат/ISQ. 

брой 

249 Щипки за документи, метални, с размер: 32 мм брой 

Щипки за документи, метални, 32мм. С тяло от черни 
стоманени пластини, стоманени, никелирани скоби за 
разтваряне. Цвят черен, не нараняват документите при 
употреба; марка/производител GENMES / SHANGHAI 
GENMES OFFICE PRODUCTS CO., LTD.; наличие на 
сертификат/! SO. 

брой 

250 Щипки за документи, метални, с размер: 41 мм брой 

Щипки за документи, метални, 41 мм. С тяло от черни 
стоманени пластини, стоманени, никелирани скоби за 
разтваряне. Цвят черен, не нараняват документите при 
употреба; марка/производител GENMES / SHANGHAI 
GENMES OFFICE PRODUCTS CO., LTD.; наличие на 
септификат/Т80. 

брой 

251 Щипки за документи, метални, с размер: 51 мм 

- .ч\ 

брой 

Щипки за документи, метални, 51мм. С тяло от черни 
стоманени пластини, стоманени, никелирани скоби за 
разтваряне. Цвят черен, не нараняват документите при 
употреба; марка/производител GENMES / SHANGHAI 
GENMES OFFICE PRODUCTS CO., LTD.; наличие на 
сеотиФикат/ISO. 

брой 

•v o o 

m ^йа^Ьза кХ()в апарат 28+28 мм х 19 ш, 20 бр в опаковка 

У / 

опаковка 

Ролка за касов апарат 28+28 мм х 19 ш, 20 бр в опаковка. 
Изработени от специална високочувствителна термохартия, 
отличават се с висока белота и ниска прашност; 
марка/производител MUROLL / MUROLL PAPIER-U.; 
наличие на сеотиФикат/ISO. 

опаковка 



m w т т v p 9 9: 9 

253 Ролки за касов апарат 35+20мм/ф48 12 бр в опаковка опаковка 

Ролка за касов апарат 20+35 мм/ф48, 12 бр в опаковка. 
Изработени от специална високочувствителна термохартия, 
отличават се с висока белота и ниска прашност; 
марка/производител MUROLL / MUROLL PAP1ER-U.; 
наличие ю сшкФтет/1$0» 

опаковка 

254 Ролки за касов апарат 57мм/ф 55мм 12 бр в опаковка опаковка 

Ролка за касов апарат 57мм/ф55мм, 12 бр в опаковка. 
Изработени от висококачествен офсет, отличават се с висока 
белота и ниска прашност; марка/производител MUROLL / 
MUROLL PAPIER-U.; наличие на сертификат/ISO, 

опаковка 

255 Ролки за касов апарат 57мм/ф 40мм 12 бр в опаковка опаковка 

Ролки за касов апарат 57мм/ф 40мм 12 бр в опаковка. 
Изработени от специална високочувствителна термохартия, 
отличават се с висока белота и ниска прашност; 
марка/производител MUROLL / MUROLL PAPIER-U.; 
наличие на сертиФикат/ISO. 

опаковка 

256 Ролки за касов апарат 57мм/ф 48мм 12 бр в опаковка / термохартия опаковка 

Ролки за касов апарат 57мм/ф 48мм 12 бр в опаковка 
Изработени от специална високочувствителна термохартия, 
отличават се с висока белота и ниска прашност; 
марка/производител MUROLL / MUROLL PAPIER-U.; 
наличие на сертиФикат/ISO. 

опаковка 

257 Ролки за касов апарат75мм/ф 15мм 12 бр в опаковка / химизирана хартия опаковка 

Ролки за касов апарат75мм/ф 15мм 12 бр в опаковка 
Изработени от специална химизирана хартия , отличават се с 
висока белота и ниска прашност; марка/производител 
MUROLL / MUROLL PAPIER-U.; наличие на 
сертиФикат/ISO. 

опаковка 

258 Ролки за касов апарат 79 мм/ф 80мм12 бр. в опаковка опаковка 

Ролки за касов апарат 79 мм/ф 80мм 12 бр в опаковка 
Изработени от специална високочувствителна термохартия, 
отличават се с висока белота и ниска прашност; 
марка/производител MUROLL / MUROLL PAPIER-U.; 
наличие на сертиФикат/ISO. 

опаковка 

259 Трикольорна лента 30 мм метър Трикольорна лента 30 мм ; марка/производител 
POLYBROD/POLYBROD LTD.; наличие на сертификат 

метър 

260 Трикольорна лента 60 мм метьр Трикольорна лента 60 мм ; марка/производител 
POLYBROD/POLYBROD LTD.; наличие на сертификат 

метър 

261 Червен восък кг килограм 
Червен восък по I кг, опаковка; марка/производител ARK / 
AKAR KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STL; 
наличие на сертификат/ISO 

килограм 

автоматичен ф 30 мм брой 
Датник автоматичен ф 30 мм ; марка/производител COLOP / 
COLOP STEMPELERZEUGUNG SKOPEK Ges.m.b.H.; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 

op метален автоматичен 6 цифри 

г . 
брой 

Номератор метален автоматичен 6 цифри; 
марка/производител GENMES / SHANGHAI GENMES 
OFFICE PRODUCTS CO., LTD.; наличие на сертификат/ISO 

брой 
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264 Фолио за ламиниране А 4 от мин 80 микрона 100 бр в опаковка опаковка 

Фолио за ламиниране А 4 80 микрона 100 бр в опаковка; 
марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; 
наличие на сертийшкат/ВО 

опаковка 

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

Фолио за ламиниране А 5 от 80 микрона 100 бр в опаковка; 
марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; 
наличие на сеоти<Ьикат/150 

опаковка 

266 Фолио за ламиниране 69/95 от мин.80 микрона 100 бр в опаковка опаковка 

Фолио за ламиниране 69/95/80 .80 микрона 100 бр в 
опаковка; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. 
TIC.LTD.STI: наличие на сертиФикатЛ80 

опаковка 

267 Фолио за ламиниране A3 от 80 мин. 80 микрона 100 бр. в опаковка опаковка 

Фолио за ламиниране А 3 от 80 микрона 100 бр в опаковка; 
марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI, 
наличие на сертшЬшсат/ISO 

опаковка 

268 Моделин опаковка 
Моделин.; марка/производител KOH-I-NOOR / KOH-I-
NOOR ; наличие на сертификат/ISO 

опаковка 

269 Удължител ПВЦ 250 броя в кутия кутия Удължител ПВЦ, 250 броя в кутия/,; марка/производител 
ESSELTE / ESSELTE; наличие на сертификат/ISO 

кутия 

270 Патрон за автоматична писалка пеликан в кутия -да се предлага син и черен 
цвят кутия 

Патрон за автоматична писалка в кутия - син и черен цвят; 
марка/производител FABER CASTELL / FABER CASTELL 
AKT1ENGESELLSCHAFT; наличие на сертификат/ISO 

кутия 

271 Кабари за подвързване, тип "скрепка" 38 мм кутия 
Кабари за подвързване, тип "скрепка" 38 мм, 30 броя.; 
марка/производител MAS 348 / MAS MASA USTU VE OFIS 
GERECLERI SAN. VE TIC. A.S..; наличие на сертификат/ISO, 

кутия 

272 Клавиатура PS2 брой 

Клавиатура c интерфейс PS2 марка/производител GENIUS 
КВ-06ХЕ/ KYE SYSTEMS CORP. DONGGUAN KUYING 
COMPUTER PRODUCTS CO. LTD, наличие на 
септшЬикат/ISO 

брой 

273 Клавиатура USB брой 

Клавиатура c интерфейс USB марка/производител GENIUS 
КВ-06ХЕ/ KYE SYSTEMS CORP. DONGGUAN KUYING 
COMPUTER PRODUCTS CO. LTD, наличие на 
сертибикат/ISO 

брой 

N 

Оптична мишка с два бутона и скрол PS2 брой 

Оптична мишка с два бутона и скрол PS2 марка/производител 
GENIUS 120 / KYE SYSTEMS CORP. DONGGUAN KUYING 
COMPUTER PRODUCTS CO. LTD, наличие на 
ceDTH(bnKar/ISO 

брой 

V о с 

% 5 
jfe— 

Ощирта^ийгцка с два бутона и скрол USB 
/ /м N. \ 

\ \ / 

брой 

Оптична мишка c два бутона и скрол USB 
марка/производител GENIUS 120 / KYE SYSTEMS CORP. 
DONGGUAN KUYING COMPUTER PRODUCTS CO. LTD, 
наличие на сеоти<Ьикат/ШО 

брой 
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276 Изработка на авт. печати с машинка комплект по образец брой 

Изработка на авт. Печати с машинка комплект по образец, 
марка/производител ROEL / COLOR / С О Ю Р 
STEMPELERZEUGUNG SKOPEK Ges.m.b.H.; наличие на 
сеотисЬикатЛЗО. 

брой 

277 Кошче за боклук пластмасово брой 
Кошче за боклук пластмасово, марка/производител FAIBO / 
FAPl GARATOXA S.L., наличие на сертификат/ISO 

брой 

278 Флаш памет 8 GB брой 
Флаш памет 8 GB, 
марка/производител APACER АН321 / АР ACER 
TECHNOLOGY INC, наличие на сертифиш/ВО 

брой 

279 Флаш памет 4 GB брой 
Флаш памет 4 GB, марка/производител APACER АН32! / 
APACER TECHNOLOGY INC, наличие на сертификат/ISO 

брой 

280 Флаш памет 16 GB брой 
Флаш памет 16 GB, марка/производител APACER АН321 / 
APACER TECHNOLOGY INC, наличие на сертификат/ISO 

брой 

281 Флаш памет 32 GB брой Флаш памет 32 GB, марка/производител APACER АН321 / 
APACER TECHNOLOGY INC, наличие на сертификат/ISO 

брой 

1. В колона № 4 Участниците попълват наименованието на марката и модела на предлагания от тях артикул. Участниците попълват всеки 
ред от техничестата спецификация. 

2. В колона № 5 Участниците попълват мярката на артикула съобразно изискването на Възложителя. 

Дата: 10.07.2014 г. П 

гел/ 



Приложение № 12 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

ДО 
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ -
ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА 

ИОРЪЧЖИ 
НА ФИНАНСИТЕ 

ГР. СОФИЯ 1040 
УЛ."Г. С. РАКОВСКИ" 102 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

/цената, е сбора от единичните цени на всички 
артикули, включени в съответната обособена позиция, 
умножени по съответните коефициенти/ 

от: "РОЕЛ-98" ООД, 
/изписва се името на участника/ 

121798467, 
/БУЛСТАТ/ ЕИК/ 

гр. София, бул. "Христо Смирненски" № 53, 
/адрес по регистрация/ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Във връзка с обявената открита, процедура за сключване на рамково споразумение за 
вьздагаве на цфщалязщща обществена норъчк^ с предмет: ,Доставка на канцеларски 
материали" Ви представше нашето ценово пре#йожение по обособена позиция № 1, както 
следва: 

I. ЙЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й 

Изпълнението на обекта на поръчката ще извършим по единичните цени, съгласно 
Приложение №12а/ №136/, /в зависгшосгп от обособената позиция/ към настоящото 
предложение за посочената обособена позиция (изготвя се от участника), при следните" 
условия: / 
> Предложените цени са определени при пълно съответствие с условия-rat от 
документацията по процедурата. / / 
> Цените на предложените артикули включват всички разходи по опаковането, 
транспортирането и доставката до складовете на получателите. 
> Всички посояени цени са в лева и са без включен ДДС. 



Приложение Mi 12 

Стойностите на цените са посочени до втория знак след десетичната запетая. 

* При различне между единичните цени и щ щ щ а н а т а обща стойност за валидни се считат 
се. преизчислява съобразно единичните 

* Участншщге предоставят ценовите си предложения /приложение №12а/4-36/ едновременно 
на хартия и на електронен носител в плик № 3. 

* Щри различие мезру съдържанието на хартиения и електронния носител за валиден се 
счита харшения носител. 

Ш. 
Съгласно определеното в проекта на Рамково споразумение (от документацията за 

Към настоящото ценово предложение прилагам: 
1. Приложение №12а/ /в завцещост от обособената позиция, за която 

участникът кандидатства/ - на^сартия; 

2. Приложерие №12а/ • /в зтцсимост от обособената позиция, за която 
участникът кандидатства -/на електронен носител - попълнен образец в Excel. 

Даз?а 10.07.2014 г. Подпис: У . » + 
/nLm^TAJ 

/ Р о б е р т ^ ^ ^ ^ ^ ^ а в и т е л / 

Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на: / / 

"РОЕЛ-98" ООД 
/изписва се името на участника/ 

Роберт Аврамов Лериев - управител 
/изписва се името науттонщетто лице и длъжността/ 

стр.2 от 2 
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гЦЕНОВА ОФЕРТА за участие в Открита процедура за сключване на рамково споразумение, 
| предмет: "Доставка на канцеларски материали", обособена позиция 1 "I 

за възлагане на централи 
nmmvR йя кйН1№1М№1ГИ hi ibiuunu че iuumv««|wwi 

... . -. 7. "У..".. — 

зидана обществема поръчка с 
щтериали" 

1 3 4 5 1 
1 

1 N ' Спецификации на артикулите на Възложителя Мяркя 
Единична 
цена в лв. 
безДЩС 

Коефициент 
] 

Обшо в лева без 
щ ф /колона 4 х 

колона 5/ 

1 'Дискове СО 700 MB за запис на данИи 50 бр. в шпиндел шпиндел 
8 т 

5228 
'S 

44960.80 . 

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

3008 '1 jfS 11430.40 

3 Дискове CD-RW /презаписваем/ 24х максимална скорост, 7Q0MB, с пластм. кутия брой 
0 45 

4499 \| 2024.55 

4 рискове DVD-R/+R:8,5 GB двуслоен компактдиск за еднократен запис 8х скорост, с пластм. 
&утия 

_ _ _ _ _ .. 

брой 
0 29 

2791 4 

5 Дискове CD-RW презаписваем компактдиск - 16х максимална скорост. 240МВ, 8 см. - мини, 
с пластм. кут. 

брой 

0.41 

2551 ч 1045.91 

6 Дискове DVD-RW презаписваем компактдиск - 4.7 GB (120 мин.) 25 бр. в шпиндел шпиндел 
2.80 

836 » 2340.80 

7 Дискове BD-R 25 GB / в шпиндел по 25 бр./ шпиндел 
5.60 

6 33.60 

8 Дискети: 3,5", 1.44 MB с етикети, 10 бр. в кутия кутия 
1.60 

3209 5134.40 

аудио, предназначени за гласови записи / 90 мин. дължина/ брой 
0.27 

370 99.90 

itenbd^a^OvROM за мин. 24 диска 
® / » Н \ 

брой 
0.63 

496 312.48 

Page 1 
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mm 

No 

* 

-u- , _ -yvyj, - v 

Спецификации на артикулите iia Възложителя IWfatofea т я р ш 
F* Ц/Н чнл 

Косфициеш 
Общо в лева без 
ivifci „ - А шм 
^v" /КОЛОНИ Ч * 

колона 5/ 

-

r 11 • Калъф за CD- ROM за мин. 56 Диска 

-

155 
587 у 

• 

г 
909.85 N 

! 12 
Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD брой 39555 ^ 1166.65 

13 Бележник: Азбучник формат А5, твърда подвързия от изкложа, книжно тяло от бяла 
офсетоваха^гия, 70 гр/кв.м, 80 писта, 110%, брой 691 1368.18 

14 

— • ' • ' ' ' " i ' С |Л|- . 1' 1 ' •• 1111 "5 
Бележниксъс спирала, формат А4, твърди корици, тйпо от офсетова хартия, 70 ф/кв.м, 100 
листа, ± 10% 

fi * ирои 2250 ' 3690.00 

15 

• .„ • __ — ; / "> " "' г "• 'V— 'ri 4 " 
Бележник,със.спирала, формат А5, твърди корици, тяло от офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 100 
листа,±10% 

^ Лл , . - , ^ . ' * 
брой 

1 04 
2590 

< " * 

2693:60 

16 ^ „ « ^ А ^ т ^ а „ а д ц * ™ . _ ™ о с „фсе™а харния, 80 " * * 
2.09 

605 v 
< 

1264.45 

17 Бележник - офсет, линирана, 70 ф/кв.м, 200 листа, формат A5, твърди корици, брой 
1.46 

366 534.36 

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

1.25 
725 \ i 906.25 

19 Бележник от офсетова хартия, 70 ф/кв.м„ 80 листа, ± 10% отклонение, с надпис лого по 
заявка, с бели листа, с перфорация по късата страна: Размери 90мм/133мм 

брой 
0.13 

3434 
• - : 

446.42 

20 
Бележник от офсетова хартия, 70 гр/кв.м,, 80 листа, ± 10% отклонение, с надпис лого по 
заявка, с бели листа, с перфорация по късата страна: 
Размери 150мм/200мм 

брой 

0.24 

2285 548.40 

Аз§ш*шк А4 сто листа, шит, ламиниран, с твърди корици брой 
2.90 

459 1331.10 

СГ^ Page 2 
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No Спецификации иа артикулите на йьзложителя 

•iV' in,w: 

Мярка 
Ежвячиа 
Цвяа в лв. 
без Д ДС 

Коефициент! 
0бщо в лева Ш 
ДДС /колона 4 х 

колона 5/ 
.... .I 

: 

. 2 2 Разклониш? с ш н . 4 гнезда,. мин.З м. захранващ кабел и среден изводза заземяване по 
БДС или еквивалентен стандарт 

брой 
4 83 

955 •• 4612.65 

23 Разклонител с 5 гнезда, мин.5 м. захранващ кабел брой 
т 

981 'J 4924.62 

24 Разклонителсъс защита Profil Blaek с мин 5 гнезда, мин. 5 метра кабел и среден изход за 
заземяване /евростандарт/ 

брой 
8.80 

440 \) 3872.00 

25 Батерии алкални 1.5 волта AAA VR03/ 4 броя в опаковка опаковка 
1.20 

4686 5623.20 

26 Батерии алкални 1.5 волта АА /R6/ 4 броя в опаковка опаковка 
1.2Q 

4907 v 
г 

5888.40 

27 Батерии алкални 1.5 волта LR 14 С 2 броя в опаковка опаковка 
0 96 

843 V 809.28 

28 Батерии алкални 1.5 волта LR 20 D 2 броя в опаковка опаковка 
0 59 

881 ^ 519.79 

29 Батерия - 9 волта брой 
0.31 

719 J 222.89 

30 Батерия -LR23A12 волта брой 
0.48 

420 v 201.60 

31 Батерии CR2032 брои 
0.28 

100 28.00 

32^ ВшсЗякфлипчарт, ширина: 60-70см /дължина: 85-1 ООсм; редове/каре; 20 листа в блока брой 
3.62 

237 v 857.94 

'""" ' 
Бй<0с змадипч^рт ширина: 60-70см /дължина:85-1 ООсм, бял 20 листа в блока 

a / « I k \ 
брой 

2.08 
2605 5418.40 
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No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Коефициент 
Общо в лева без 
ДДС /колона 4 х 

колона 5/ 

34 
Блокче със самозалепващи листчета: голямо: 75мм х125мм (+/-10 мм отклонение), мин.80 
листчета в опаковка 

брой 
0.43 

10395 v 4469 85 • 

35 
Блокче със самозалепващи листчета: средно: 75мм х75мм (+/-10 мм отклонение); Да се 
предлага в различни цветове, мин.80 листчета в опаковка 

брой 
0.24 

26951 V 6468.24 

36 
Блокче със самозалепващи листчета: 38x50 мм (+/-10мм отклонение). Да се предлага в 
различни цветове, мин.80 листа в блокче 

брой 
0.10 

8895 v' 889.50 

37 
Блокче листчета за бележки, нелепящи, бели, мин. 450 листа в блокче (+/-10%); мин. 
90х90мм. 

куб 
0.45 

11131 v 5008.95 

38 
Кублистчета за бележки, нелепящи, мин. 450 листа в поне три цвята в куба (+/-10%) 
размери : мин. 90х90мм > куб 

0.88 
7682 ^ 6760.16 

39 Баджове: хоризонт, 90/55'мм (+/-10%) с клип 
" •:-'--.- .. - - - - - - * S." 

* « 
0 28 

5Ш8 v 1486.24 

40 БаДжове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) G лента 
0 42 

961.80 

41 Визитник за мин. 160 бр. визитки, (+/-10%) изработен от РР материал, малък формат брой 
1 67 

467 V 779.89 

42 
Визитник за мин. З20.бр. визитки (+/-10%), изработен от РР материал/полипропилен/, 
малък формат • " 

брой 
1.36 

595 \J 809.20 

43 
Визитник формат А 4 за мин. 500 бр. визитки, (+/-10%), изработен от РР с възможност за 
добавяне на допълнителни джобове брой 

1.8* 
540 * 999.00 

ffite^oSfr^iвизитник А4 брой 
0.01 

1458 V 58.32 

Ш й ш й ! I Ш 
шл 



No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
Едяпшчна 
цена в дв. 
663 ДДС 

Коефициент 
Общо в лева без 
ДДС /колона 4 х 

колоиа5/ 

45 
Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от мин. 3 цвята м 100 индекса.от цвят в опаковка. 
Размери на един индекс: ширина: 15-20мм х дължина 40-50 мм (+/-10% отклонение от 
бройки) 

опаковка 

0.38 

14641 v ' 5335.58 

46 
Индекси: лепящи, PVC; различни цветове, Размери на един индекс: ширина: 20-25мм х 
дължина 40-50 мм ; мин.45 индекса в опаковка 

опаковка 
0.68 

11705 J 7959.40 

47 
Индекси <тесни) прозрачни • за многократно залепване и отлепване, 12 х 45 мм, различни 
цветове, мин. 45 броя индекси в опаковка 

опаковка 
0.43 

10625 V 4568.75 

48 Индекси: лепящи, PVC ; Размери на един индекс: ширина: 20-25ММ х дължина 43мм ; 
мин.45 индекса в опаковка, с показалец "!","?", ръка за подпис, Sign here 

опаковка 
1.25 

3791 V 4738.75 

49 Индиго за машинно писане: размер А4, мин. 50 листа в опаковка опаковка 
0.73 

151 >/ 110.23 

50 Индиго за ръчно писане: размер А4, мин. 50 листа в опаковка опаковка 
0.73 

304 ^ 221.92 

51 

^ i i 1 _ 1 1 -1 — 
Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по ЮОмм или 6 архивни кутии по 80 мм; размери 
на кашона 560мм х ЗбОмм х 260мм (+/-10% отклонение от размерите) 

брой 
1.89 

5643 " 10665.27 

52 Кашони картонени с размер 600x400x400 мм брой 
1.45 

895 * 1297.75 

53 Кашони картонени с размер 550x350x310 мм брой 
0.74 

465 ^ 344.10 

54 Кашони картонени с размер 450x350x310 мм брой 
0.56 

555 J 310.80 

tfo/ 
к£&ц»|ДО&П9ТОнени с размер 300x600x600 мм 
\ w 

i - Л е — -^т — — 

брой 
1.48 

970 * 1435.60 

M / Jl 
4 
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No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
фф^тщ 
пеиавлв. 
£»~дас 

Коефициент 
Общо в лева без 
ДДС* колона 4 х 

колона §/ 

56 Кашони картонени с размер200Х550х550мМ брой 
0.56 

455 ^ . 254.80 

57 Кутия архивна, размери ЗЗ-Збсм на 20-25 см по 8 ом или по 10 смширина брой 
; - 0.39 

10144 V/ 3956.16 

58 Кламери: никелирани или поцинковани, малки; размери мин-25 мм, 100 бр. в кутия . кутия 
J 0.15 

22508 V 3376.20 

59 Кламери: никелирани или поцинковани, големи мин. 48 мм, 50 бр. в кутия кутия 
0.32 

1Q435 V 3339.20 

60 Кламери:, цветни малки мин.25мм 100 бр. вкутия кутия 
0.21 

4992 \) 1048.32 

61 Кламери: цветни големи мИн. 48 мм 50 бр в кутия . кутия 
0.17 

3838 v, 652.46 

62 КНамери: никелирани, 70-75 мм, вълнообразен профил, ок 20 в кутия кутия 
0.62 

1560 967.20 

63 Клипборд: без капак, изработен от PVC, А4, с метален механизъм за захващане на листа брой 
0.20 

625 V 125.00 

64 Клипборд: с капак, изработен от PVC , А4, с метален механизъм за захващане на листа брой 
0.28 

1204 ^ 337 12 

65 Табло: корково за закачане на съобщения и бележки ширина 60 см на дължина 90 см (+/-
10%) за закачане на съобщения и бележки 

брой 
6.10 

277 V 1689.70 

2дбло: корково за закачане на съобщения и бележки ширина 90 см на дължина 120 см (+/-
^^^^закачане на съобщения и бележки 

брой 
3.79 

309 1171 11 

^ л а \ и | к а 6 0 Ъ ^ 9 0 см /+/-10/ 
брой 2 78 

30 ^ . 83.40 
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No Спецификации на артикулите на Възложителя 

—,———. 

Мярка , 
Единична 
цена в лв. 
" без.ДЩС 

Коефициент 
Общо в лева Ш 
ДДС /колона 4 х 

колояа 5/ 

68 Коректор на ацетонова основа течен, комплект с разредител /20ml +20т1/ (+/-10%) комплект 
0.39 

2630 ^ 1025.70 

69 Коректор на водна основа течен брой 
„ 0.48 

5051 Ч" 2599-46 

70 Коректор: лентов, ширина: мин 4 мм , дължина от 5 м до 8 м; брой 
0.46 

10090 ^ 4641.40 

71 Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, размер А4. да се предлага в 4 цвята 
минимум, /мин. 25 бр в пакет /, от 150 до 180 микрона вкл. 

* 

пакет 
1.72 

1885 3242.20 

72 Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, размер А4. да се предлага в 4 цйята 
минимум, /мин. 25 бр в пакет /, от 200 до 230 микрона вкл. пакет 

1.17 
950 v 1111.50 

73 Корици за подвързване: цветни , от картон,- размер А4, 250 гр /кв8м., в минимум 4 цвята, 
/мин. 25 бр. пакет/ 

пакет 
1.73 

1701 ^ 2942.73 

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

.... ... 

пакет 
1.70 

297 7 504.90 

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

пакет 
1.70 

285 v 484.50 

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

пакет 
1.70 

335 569.50 

77 Корици за термоподвързване 8-10 мм, от прозрачна лицева част 200 микрона и задна 
корица от картон, мин 20 броя 8 пакет 

пакет 
1.70 

40 ^ 68.00 

»»'/Ui •В£^Ш10чистващи, антистатични за екран и друга офис техника, мин. 100 бр. в кутия кутия 
1.85 

7397 13684.45 

/ЬЯ 
Ш & 4 ^акоййщьстен въздух за почистване на прах от труднодостъпни повърхности - компютри и брой 

1.65 
1613 - 2661.45 

+ 



ф Ш Ц?" ф -л4г <v т % W W w ф ч щит> щ.'-** •ш/т W * w 

No Спецификации иа артикулите на Възложителя Мярка 
Единична 
4<енав лв. 
без ДДС 

Коефициент 
Общо в лева без 
ДДС /колоВа 4 х 

колона 5/ 

80 Спрей/флакон под налягане ЮОмл/ за почистване и възстановяване на гумените колела на 
пематащи устройства 

брой 
2.46 

447 v 1099.62 

81 Мека универсална почистваща кърпа за многократна употреба с размер 320x340 мм по 10 
бр в опаковка 

опаковка 
1.47 

-vt
 

го
 

1059.87 

82 Спрей /пяна/: за почистване на екрани, клавиатури и периферни устройства, мин.250 мл брой 
2.00 

2783 J 5566.00 

83 Спрей за отстраняване на хартиени самозалепващи етикети - 200 мл брой 
0.78 

50 '' 39.00 

84 Спрей за почистване на-бяла дъска, мин. 250 мл брой 
0.47 

369 v. 173.43 

85 Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 4 до 6 мм, 50 бр в опаковка опаковка 
5.42 

162 ^ 878.04 

86 Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 7 до 8 мм,50 бр в опаковка опаковка 
5.59 

162 -J 
\ 

905.58 

87 Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 10 до 12 мм, 50 бр в опаковка опаковка 
1.85 

426 v 788.10 

88 Лепило: сухо, мин. 15 г. брой 
0.24 

11522 - 2765.28 

89 Лепило: течно, мин 40 мл. брой 
0.16 

\i 
6366 1018.56 

90 Лепило: за картон и хартия, универсално, мин.30 г. брой 
0.75 

4247 ^ 3185.25 

Щ брой 
0.27 

J 
1250 337.50 
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No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

: -

•i 

колона 5/ ; 

92 Лепило сухо без разтворители мин.20 г брой 
0.15 

3935 ^ 56j0.25 . 

93 Лепило С 200 -мин. 35 гр брой 
0.64 

688 ^ « 0 . 3 2 

94 Лепило безцветно с тампон, мин. 30 г. брой 
0.16 

2781 ^ 444.96 

95 Лепило С - 200 на кг. килограм 
3.0t 

58 ^ 174.58 

96 Ластици: изработени от естествен каучук, мин. 30 грама в опаковка опаковка 
0.52 

2588 ^ 1345.76 

97 Макетен нож голям, острие дължина 16-18 см, за офис цели - рязане на хартия, кашони и 
други: метални водачи, автоматичен застопоряващ механизъм "забезопасно рязане брой 

0.23 

2024 * 465.52 

98 Макетен нож малък, острие дължина 8-10 см, за офис цепи - рязане на хартия, кашони и 
други: метални водачи, автоматичен застопоряващ механизъм за безопасно рязане 

брой 

0.15 

771 7 . 115.65 

99 Ножица: за хартия и картон, дължина 17 см - 21 см, с пластмасова дръжка, остриета от 
неръждаема стомана брой 

0.73 
3956 v 2887.88 

100 Органайзер за бюро с мин. пет отделения брой 
1.05 

1694 1778.70 

101 Органайзер за бюро с мин. седем отделения брой 
1.24 

1560 1934.40 

//ох ,о й^УмоК. . 
брой 

0.14 
4247 594.58 
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No Спецификации йа артикулите на Възложителя Мярка 
Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Коефициент 
колона 5/ 

103 калкулатор 12 разряден, настолен с минразМери 150/180/20 мм * * " 
2 79 

2220 • 61^3.80 1 

104 Канап за опаковане - дължина мин. 80 м. брой 
0 54 

587 \ 316.98 

105 Кабари/ пинчета за коркова дъска, цветни мин.25 бр в кутия кутия 
0 27 

. 1486 - 401.22 

106 Кабари 40 бр. в кутия нитовани кутия 
0 09 

734 " 66.06 

107 Карфици с метална глава в кутийка По 100 бр кутия 
0 29 

165 47-85 

108 
• 

Линия: прозрачна, пластмасова 30 см брой 
014 

2152 - 301.28 

109 Линия: прозрачна, пластмасова 50 см брой 
0.10 

1245 124.50 

110 Поставка за тиксо, с метален резец, настолна, 19ммхЗЗм(+/-10% отклонение); брой 
0.37 

964 - 356.68 

111 Перфоратор: капацитет мин. 60 листа с подвижен ограничител, ергономичен дизайн от 
метална основа и ръкохватка 

брой 
3 81 

1671 6366.51 

112 Перфоратор малък: капацитет минимум 25 листа с подвижен ограничител, ергономичен 
дизайн от метална основа и ръкохватка, 

брои 
1.81 

2823 ' 5.109.63 

113 Перфоратор - капацитет мин. 150 листа, с подвижен ограничител, ергономичен дизайн от 
мдгая^изснова и ръкохватка, 

брой ' 
4.59 

792 '' 3635.28 

1 брой 
0.13 

1101 v/ 143.13 
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No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
Единична 
цена и лв. 
без ДДС 

Коефициент 
Общо в дева без 

^ колона 5/ 

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

1.06 
1758 1ШЗ-48 

116 Поставка: хоризонтална, пластмаса, /прозрачна и в цветове/ за съхранение на документи 
А4, с възможност за надграждане; 

брой 
1.81 

3450 J 6244.50 

117 Нож за отваряне на писма от хромиран материал, с дръжка, дължина на работния участък 
1<3см брой 

1.24 
238 295.12 

118 Мокрител брой 0.47 117 ^ 54.99 

119 
Кламеродържател с магнитен капак 

брой 
0.63 

747 " 470.61 

120 Поставка за индекси /за индекси с размери 20-25 на 45-50 мм/. брой 

. * 

1.26 
405 J 510.30 

121 
Палка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация; прозрачна корица отпред и цв!етна долна 
корица; машинка за захващане на перфорирани листа А4, да се предлага в мин 6 цвята, 50 
броя в пакет 

пакет 
6.20 

21831 - 135352.20 

122 Папка: от PVC с машинка без перфорация; формат А4 брой 
0.14 

8520 ^ 1192.80 

123 
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 
1.75 

63425 v' 110993.75 

124 
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 
0.79 

V/ 
8900 7031.00 

125, 
CTTr^ 

Папка: класьор, с PVC покритие, за съхранение на документи А4; с широчина на гърба от 4 
де=§;Х<м; със сменяем етикет; здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, да се 

доставка в поне 5 различни цвята; 
брой 

1.75 
36325 -< 63568.75 

1st 
Qagfc&iJSS&KOB класьор, сменяем етикет, различни цветове, здрави механизми за 
У^форта ни листа; с два ринга, 7 см 

мм 
брой 

0.70 
2690 ' 1883.00 
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No 

"'' ''""'1' "" "• i"!,"1""»','!" 

Спецификации на артикулите иа Вьзложителя — Единична 
цена в лв. 
без Д ДС 

Коефициент] 
(Memo в лева без 
ДДС/колона 4 x 

колона 5/ 

127 
Папка: банков4 класьор, сменяем етикет, различни цветове, здрави механйййй за 
перфорирани листа; с два ринга, 7 см 
с размер 250x140 мм 

брой 
0.45 

285 v 128.25 

128 Папка: Дело, изработена от мукава, бяла, текстилно платно брой 
040 

25040 * 10016.00 

129 Папка картонена без машинка брой 
0 06 

31870 V : 

. _ ^ 

19,12.20 

130 Папка: Дело, с връзки, с гръб книговинил брой 
029 

8851 2566.79 ' 

131 Папка: Дело, с връзки, с гръб кожа брой 
0.43 

5260 v 226.1.80 

132 

" , „>"" s . -' ' ' , Г~ ~ 

Папка картонена с машинка бяла, без лого, картон,-мин. 250 г/кв.м брои 
0.09 

99645 8968.05 

133 Папка: Дело с лого по образец, с връзки, с гръб книговинил ' брой 
0.30 

4910 v 1473.00 

134 Папка, картонена с машинка с лого по образец, картон мин.250гр/кв. м. брой 
0.11 

46610 " 5127.10 

135 Папка: прозрачна с копче и перфорация за съхранение на документи с размер А4 брой 
0.36 

2374 J 854 64 

136 Папка с копче непрозрачна без перфорация за съхранение на документи с размер А4 
брой 0.18 

200 „ 36.00 

137. Папка: с ластик, изработена от ПП материал, за съхранение на документи А4. Капацитет 
йШЗбЮ листа, да се предлага в мин 4 цвята 

4L :•' 
брой 

0 27 
11997 - 3239.19 

Щ 
1 ' * 'Stf* Ж ~ : г ~ — 1 1 ' ! .. -г-т - : ! ~ .... ••• — 

изработена от картон, за съхранение на документи А4, да се предлага в 
tfto® 4 12тата>картон - мин.250 гр кв м 

брой 
0.43 

6925 ч/ 2977.75 
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No Спецификации на артикулите яа Възложителя Мярка 

— •:7 

Коефициент 
Q6m> в лева без 

139 Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на документи А4, да се предлага в 
1лйн 3 цвята, стр» странични капака брой 

0 43 
2630 ~ 113090 

140 

[ - . - ' • ' ' - - ; — 

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 
089 

985 v 876.65 

141 Папка: тип L-джоб, А 4 /пакет - мин. ЮОбр/ прозрачни пакет 
1.1S 

5402 ^ 621-2.30 

142 Палка-джоб стандартна перфорация А 4, кристал, мин. 140 бр в опаковка 
, 3 6 

38339 
* V 

52141.04 

143 Папка-джоб стандартна перфорация А 4, мат, мин. 100 бр в;опаковка _ 
"-Л-

136 
9727 v 13228.72 

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

• 

016 
8075 J 1292.00 

145 Висяща папка за картотека Л-образна с машинка ' брой 
0.26 

2670 , ч/ 
• 

694.20 

146 
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 

2 05 

5965 - 12228.25 

147 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 

0.36 

9395 „. 3382.20, 

Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал, Ширина на папката 18 мм. брой 
0.38 

1455 • 552.90 

/ I -
паР^^миджфайл с 2 ринга. РР материал, Ширина на папката 32 мм. Цвят черен 
2 8 » \ 

брой 
0.67 

1805 ч. 1209.35 

СГ^ Page 13 



No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
Единнчва 
цена в лв. 
без ДДС 

Коефициент 
Общо в лева без 
ДДС/колона 4 * 

колона 5' 

150 Архивна висяща папка тип ZIPP&L, система Zippel {TrGleit-Hefter) А4 с виеейе от страна на 
прикачването; рециклиран картон 250 г/кв.м; биговане за увеличен капацитет до 500 листа. брой 

0.5® 

J \ 
3080 

t 'У 

1724.80 

_____ 

151 Архивен висящ класьор тип ZIPPEL, система Zippel (T-Gleit-Hefter) DIN А4, двустранно 
затворен; двустранно окачващ се; твърд картон; широчина на дъното 8 см, система за 
прикачване за свободни листа или лапки А4, без печат, цвят на картона черен - мрамор. 

брой 

2 15 

620 - 1333.00 

152 Разделител за класьори- изработени от картон, размер А4,10 теми, в различни цветове опаковка 
0 70 

J 
5617 3931.90 

153 Разделител аа класьори: РР материал, размер А4,,10 теми, в различни цветове опаковка 
0.68 

2715 ^ 1846.20 

154 Разделитепза кяаеьори: РР материал,размер А4, с букви от А до Я опаковка 
0.59 

J-
2765 1631.35 

155 
• «Г ,, . ̂  % , '.*" ^ i. 

Разделители за класьори: малки, хоризонтални, 10.5x24 см,/ (+/-10%)/ едва отвора, картон, 
мин. 100 броя в опаковка, мин. 2 цйята 

опаковка 
1.35 

1318 ^ 1779.30 

156 Разделител за класьори: РР материал, А4, с цифри от 1 до 31 опаковка 
0.70 

1725 1207.50 

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

пакет 
2.15 

483 - 1038.45 

158 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 

пакет 
2.40 

159 ° 381.60 

Z/rv/ 

бгйрз&вдза подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в два цвята, дължина 30 
З̂ адзЛадавои: ф 22-25 мм по мин.ЮО бр. в пакет 

пакет 
2.74 

170 465 80 

хо 
Оадалиеттодвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в два цвята, дължина 30 
CM^^M^j»s^<58-20 мм по мин.ЮО бр. в пакет 

пакет 
3.46 

175 605.50 
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No Спецификации иа артикулите на Възложителя Мярка 
Единична 
цена в лв. 
вез'!РС 

Коефициент 
ЩШрттшЩ 
ДДС /колона 4 x 

колона 5/ 

161 Спирали за подвързване' изработени от PVC, да се предлагат поне в два цвята, дължина 30 
см, размий: ф 14-16 мм по МИн.ЮОбр. в пакет 

пакет 
2 44 

169 - 412.36 

162 Спирали за подвързване: изработени от PVC, да ее предлагат поне в два цвята, дължина 30 
см, размери: ф 10-12.5 мм по мин. 100 бр. в пакет 

пакет 
1.18 

216 J "254.88 

163 Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат поне в два цвята, дължина 30 
см, размери- фб-8 мм по мин. 100 бр, в пакет 

пакет 
0.93 

86 ^ 79.98 

164 Етикети самозалепващи бели, 61-65 мм/33-38 мм мин. 100 бр в кутия; 21 броя на лист А4, кутия 
1 45 

408 v 591.60 

165 Етикети оамозалепващи бели, 105/37 мм (+/-10% отклонение от размерите) мин.ЮО бр в 
кутия; 16 бр на лист, . кутия 

1.45 
254 v 368.30 

166 Етикети самозалепващи бели, 48-52мм/28-32мм; мин. ЮО бр в кутия, 40-44 етикета на лист кутия 
1.4® 

291 421.95 

167 Етикети самозалепващи бели, 70мм/42мм (+/-10% отклонение от размерите), мин. 100 бр в 
кутия по 21 на лист. кутия 

1.45 
282 J 408.90 

168 Етикети самозалепващи бели, А 4 кутия, 1 етикет на лист, мин.ЮО бр листа в кутия кутия 
6.80 

304 ^ 2067.20 

169 Етикети самозалепващи бели 70x50,8 мм мин. 100 бр. в кутия, 15 етикета на лист кутия 
6.80 

10 v ' 68.00 

170 Лента самозалепваща /тиксо/: ширина:мин. 18 мм, дължина: 30 м мин. брой 
0.19 

4699 
• • 

892.81 

fteH-тса самозалепваща /тиксо/:ширина:мин 35 мм, дължина 60 м мин. брой 
0.49 

4110 w 
. . . 

2013.90 

P . ^тентаЧЙйиозалепваща /тиксо/: ширина: мин 48 мм/50м мин. кафява 
|' Ч / п к х 

брой 
0.46 

4501 v 2070.46 
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No 

i 

Спецификации на артикулите па Възложителя Мярка 
Единична 
цена в ли. 
без Д ДС 

ДДС /колона 4 * 
Колона 5/ 

; 173 Лента опаковъчна 50/ 60 м брой 
049 

355 v 173.95 

174 Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин.12мм/10м мин прозрачна брой 
0 07 

670 J 
t. 

46.90 

175 Лента самозалепваща /тиксо/: 12мм/33м мин., прозрачна брой 
0 15 

1351 „j 202.65 

176 Лента самозалепваща /тиксо/: 25мм/66м мин., прозрачна брой 
0 33 

1840 v 607.20 

177 Секретна лепяща лента: 35 мм/30 м брой 
6.70 ••••i 

2820.70 

178 Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на влага и разтворители - 38 мм х 50м брой 
0 71 

704 499.84 

179 
е 

Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на влага и разтворители - 19мм х 50м брой 
0.37 

392 V 145.04 

180 Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на влага и разтворители - 25мм х 50м брой 
0.50 

462 - 231.00 

181 Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на влага и разтворители - 50мм х 50м брой 
0.65 

884 J 574.60 

182 Лента двойно лепяща: широчина 50 мм, дължина 50 м брой 
0.26 

795 206.70 

% fleaja двойно лепяща: широчина 15 мм, дължина 33 м брой 
0.49 

504 V/ 
. 

246.96 

f # 
b x -

f« 'ft — ! _____ '.... ... : :—я—!— . . . • — 

^одбоитиинка: за минимум 20 листа 

^ ч Jnh > _ -

брой 
1.12 

3685 v 4127.20 

СГ^ 
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No Спецификацни на артикулите на Възложителя Мярка 
Единична 
ценавлв. 
бе. ДДС 

Коефициент 
Общо в лева без 
ДДС /колона 4 х 

колона 5/ 

185 Телбод машинка: за минимум 50 листа брой 
2.45 

2660 v 6517.00 

186 Телбод №10 брой 
0 46 

610 S 280.60 

187 Телчета за телбод 23/8 мм; мин. 1000 бр в кутия кутия 
015 

2580 с 387.00 

188 Телчета за телбод 23/10 мм; мин. 1000 бр в кутия кутия 
0.34 

2575 v 875.50 

189 Телчета за телбод 24/6 мм; мин. 1000 бр в кутия кутия 
0 15 

23353 u 3502.95 

190 Телчета за телбод 24/8 мМ; мин. 1000 бр в кутия кутия 
0 16 

5390 ' J 862.40 

191 Телчета за телбод №10; мин. 1000 бр в кутия кутия 
0.05 

7440 „ 372.00 

192 Антителбод, метален корпус с пластмасово допълнение брой 
0.32 

3317 'J 1061.44 

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

1.80 
2064 .„ 

• . 

3715.20 

194 Тетрадка протоколна мин.80 листа, формат А 4, твърди корици, тяло от офсетова хартия, 70 
гр кв.м, редове брой 

1.38 
1746 -/' 2409.48 

195 Тетрадка протоколна мин. 80 листа, формат А5, твърди корици тяло от офсетова хартия, 
гр.кв.м брой 

0.85 
1183 v. 1005.55 

0t\ 

У г -

•^етоатапротоколна мин. 180 листа формат А5, твърди кориции,-спирала, 70 гр.кв.м. 

м ж к 
брой 

1.31 
515 674.65 
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]Чо Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 

— — — — — — г 

Ценавлв. 
ЯезДЦС 

I 
К( юф ИЦИС1П 

©бщо в лева без 
ДД< 'колона 4 х 

колона 5/ 

•197 Тетрадка, офсет, линирана, мйн.80 листа, формат А4, меки корици, 70 гр кв.м брой 
0.52 

1752 „ 911.04 

198 Тетрадка със спирала формат А5, меки корици мин.80 листа, 70 гр кв.м брой 
0.28 

1307 , 365.96 

199 Тетрадка офсет, линирана, мйн.90 листа формат А4, твърди корици, спирала 70 гр.кв.м брой 
2.06 

565 - 1163.90 

,200 Тетрадка офсет, линирана, мин. 90 листа формат А5, твърди корици, спирала 70 гр.кв.м. брой 
1.11 

420 v;. 466.20 

201 Тънкописец 0,5 мм с цветовесИни черен брой 
021 

8157 v. 1712.97 

'202 тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен брой 
0.56 

2990 ... 1674.40 

203 Тънкописец 0,7 мм перманентен, син, черен, червен, зелен f брой 
0.66 

4968 ^ 3278.88 

204 Флумастери: комплект по 4 цвята комплект 
0.39 

3160 , 1232.40 

205 Химикал обикновен /връх 0,8 мм/, да се предлага в 4 цвята /син, черен, червен, зелен/ брой 
0.08 

88839 V-- 7107.12 

206 Химикал автоматичен със сменяем обикновен пълнител, син цвят, -с тънък връх 0,5-0,7 мм брой 
0.18 

16739 L 3013.02 

207 Химикалки със стоманен клипс и метален бутон, обикновен пълнител брой 
0.24 

9892 v. 2374.08 

mf 
е -

с ъ с с т о м а н е н клипс и метален бутон, дебел пълнител брой 
0.28 

5595 „ 1566.60 



* 4*. 

.No 

w Ml I I I . I I V iM mi . . . . 1 1 1 -1 
' ' . ; .... .; ... : : •• . : ' , ' • • • . ; М'. - .. . : .V. 

Спецификации на артикулите иа Възложителя Мярка ' 
Единична 

без ДДС колона 5/ 

209 Пъл.нител за Химикалки със стоманен клипс и метален бутон, дебел пълнител брой 
0.06 

4053 243.18 

210 Химикалка тип ролер, връх 0.7 мм брой 
0=24 

10205 2449.20 

211 Писалка с черен цвят на писане, в* пластмасова кутия с капак брой 
3.54 

143 506.22 

212 Гел-ролер 0.7мм, капачка с метален клипс, цвят на писане:черен. и син брой 
1.44 

2090 3009.60 

, 213 Пълнител за Гел-ролер 0.7мм, капачка с метален клипс, цвят на пиеане:черен и син брой 
0.28 

1277 357.56 

214 Маркер перманентен за писане върху ошкло, дърво, фолио и др.; дебелина на писеца - брой 
0.23 

7371 1695.33 

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

брой 
0.45 

3320 1494.00 

216 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 
0.17 

1727 293.59 

217 Маркер за флипчарт - /комплект/4 бр. комплект 
1.08 

831 897.48 

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

0.15 
200 30 00 

ДДашер за подчертаване на текст /връх с ширина мин 3 мм флоуресцентен - комплект 4 
цеята^ъс скосен писец 

комплект 
0.98 

5386 5278.28 

//Or-
m b - К ш ^ а уйкюдчертааане на текст /връх с ширина от мин 3 мм - единичен, 

^ефатжирЬши цветове, със скосен писец, да се предлага в минимум 5 цвята 
S5 y'N.ff'v. -ч : — г—— ———-— 

брой 
0.21 

11811 2480.31 
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No' Спецификации иа артикулите иа Възложителя 

.«е» 

Мярка 

> { *,U 

Коефициент 

.— 

. . . 

233 Тампон кръгъл за автоматични печати ф 4© брой 
, . - 2.2® 

= • 

'i 
1140.75 

234 Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 40 брой 
2.00 

281 " 562.00 

235 Тампон правоъгъленза автоматични печати PR. 50 брой 
.•.•: • . . . . . . 3.20 

Г44 460.80 

236 Мастилена лента за пишеща машина 13 мм. брой 
1.24 

15 18.60 

237 Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", цвят на мастилото син и червен - метално тяло брой 
0.23 

360 " 82.80 

238 
-

Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", цвят на мастилото син и черен - пластмасово тяло брой 
0 06 

455 • 27.30 

239 Пълнител за химикалка - обикновен син брой 
0.02 

2878 57.56 

240 Пълнител за химикалка - дебел син брой 
0.05 

3300 - 165.00 

241 Мастилено патронче за писалка /късо тяло/ цвят на мастилото син и черен брой 
0.09 

705 63 45 

242 Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.; твърдост В/НВ, цвят черен, мин. 10 броя в кутийка кутия 
0.18 

4881 878.58 

243, Графити за автоматични моливи: 0,7 мм.;твърдост В/НВ, цвят черен, мин. 10 броя в кутийка кутия 
0.18 

2757 496.26 

( m 
tev-

^й^№!?МРДХОдящи за триене на мастило и молив; изработени от естествен каучук 

, —— — " - -. . • . . .. 1 . , - —• ..;,'. .. ....... , Г- : : —— 

брой 
0.12 

6161 - 739.32 
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No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Коефициент 
Общо в лева без 
ДДС /колрна 4 х 

колона 5/ 

245 Форматирани паус писта А4 90-95 ф, 100 листа в опаковка опаковка 
3.24 

663 - 2148.12 

246 Форматирани паус листа A3 90-95 гр 100 листа в опаковка опаковка 
335 

210 ^ 

Р1 " 1 

703.50 

247 Щипки за документи, метадни, с размер: 19мм брой 
0 03 

- 2Ш9 ^ 87.57 

248 Щипки за документи, метални, с размер: 25 мм брей 
0 05 

4530 J 

А 
226.50 

249 Щипки за документи, метални, с размер:, 32 мм брой 
0.05 

3355 , 167.75 

250 Щипки за документи, метални, с размер: 41мм брой 
0 10 

2999 У 299.90 

251. Щипки за документи, метални, с размер: 51 мм ' брой 
0.13 

2909 ^ 378.17 

252 Ролки за касов апарат 28+28 мм х 19 т , 20 бр в опаковка опаковка 
4.57 

5 ^ 22.85 

253 Ролки за касов апарат 35+20мм/ф48 12 бр в опаковка опаковка 
4.75 

31 .. 147.25 

254 Ролки за касов апарат 57мм/ф 55мм 12 бр в опаковка опаковка 
2.25 

497 1118.25 

^гжй^м касов апарат 57мм/ф 40мм 12 бр в опаковка опаковка 
2.98 

66 196.68 

Ч ©/" 

t 

SL \0 д ••• • - -
Е и Ч А й П 
gantcn^&KBcoB апарат 57мм/ф 48мм 12 бр в опаковка 

2 L.. .^fL&vjfr >Ov. ?—. .. . . • .:..•••' ... ... . . ....:.——— —•—• ,. . ..——-

опаковка 
2.86 

731 2090.66 
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No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка 
Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Коефициент 
Общо в лева без 
ДДС /коЛояа 4 х 

колона 5/ 

257 Ролки за касов апарат75мм/ф 15мм 12 бр в опаковка опаковка 
5 83 

52 ~ 303.16 

258 Ролки за касов апарат 79 мм/ф 80 12 бр. в опаковка опаковка 
10.26 

100 ... 1026.00 

259 Трикольорна лента 30 мм метър 
0 44 

855 376.20 

260 Трикольорна лента 60 мм метър 
0.87 

830 sy 722Л0 

261 Червен восък кг килограм 
16.20 

27:5^ 445:50 

262 Датник автоматичен ф 30 мм брбй 
7.45 

148 1102.60 

263 Номератор метален автоматичен 6 цифри брой 
8.24 

127 ^ 1046.48 

264 Фолио за ламиниране А 4 от мин 80 микрона 100 бр в опаковка опаковка 
6.54 

447 "" 2923.38 

265 Фолио за ламиниране А 5 от 80 мин 80 микрона 100 бр в опаковка опаковка 
1.92 

167 . 320 64 

266 Фолио за ламиниране 69/95/ от мин.80 микрона 100 бр в опаковка опаковка 
1.18 

412 ., 486.16 

26^ ФоЯи^^паминиране A3 от 80 мин. 80 микрона 100 бр. в опаковка опаковка 
6.36 

14 89.04 

—/Л / 

— МЩ&ЩTbJ се /s* 
v а / а л . 

опаковка 
0.51 

192 - 97.92 
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No Спецификации иа артикулите на Възложителя Мярка 
^{ииична 
цена в лв. 
без ДДС 

Коефициент 
колона 5/ 

269 Удължител ПВЦ 250 броя в кутия кутия 
7.32 

96 702.72 

270 Патрон за автоматична писалка пеликан в кутия -да се предлага син и черен цвят кутйя 
•I 1.70 

45 ^ 76.50 

271 Кабари за подвързване, тип "скрепка" 38 мм кутия 
0.29 

1634 " 473.86 

272 Клавиатура PS2 брой 
2.45 

665 Чг 1629,25 

273 
' , . X 
Клавиатура USB брой 

3.25 
1760 - 5720.00 

274 Оптична мишка с два бутона и скрол PS2 брой 
1.25 

&11 ч у 1013.75 

275 Оптична мишка с два бутона и скрол USB брой 
2.10 

1952 4099.20 

276 Изработка на авт. печати с машинка комплект по образец брой 
6.31 

852 5376.12 

277 Кошче за боклук пластмасово брой 
1.31 

680 890.80 

278 Флаш памет 8 GB брой 
5.76 

1985 11433 60 

279^ ФпаФ^амет 4 GB брой 
5.37 

1611 1 8651 07 

<&§нГгЙШт 16 GB 
fer « / к.// \ 

брой 
10.74 

1506 16174.44 
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No Спецификации на артикулите на ВвддоМит&ш Мярка 
Единична 
цена в лв. 
МзДДС 

Коефициент 
Общо в лева без 
ДДС /квлооа 4 х 

колона 5/ 

281 Флаш памет 32 GB 
L-f 

брой 
12.71; 

50 J 635.50 

Обща цена в лева без ДДС за обособената позиция (сбор на сумите от колона 6) : 929113.68 

Указания за допълване на ценовата оферта: 

1. В колона № 4 се попълват,единични цени за всеки артикул. В койона № 5 са коефициентите, съответстващи на всеки артикул, поставени от Възложителя 
съобразно заявените им количества. В колона № 6 се попълва произведение от колона 4 и колона 5. На последния ред се попълва общата цена в лева без 
ДДС за обособената позиция, която представлява сббр от сумите в колона № 6. 

2. Общата сума в лева без ДДС за обособената позиция трябва да съответства на посочената цена в образеца Приложение № 12. 

3 Цените следва да бъдат представени в лева, без ДДС, като участникът следва да предложи единични цени за всички артикули и обща цена. За целите на 
оценката единичните цени за вееки артикул се умножават по съответен коефициент, зададен от възложителя в колона № 5 на Приложение № 12а/12б. 

4. Общата цена в лева без ДДС не трябва да надвишава предвидената прогнозна стойност за обособената позиция, посочена в обявлението и Указанията за 
участие ,т.7 Бюджет - по обособена позиция № 1- в размер до 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) лева без ДДС. . 

5. Ценовата оферта на участниците трябва да съдържа цени с положителна стойност, различни от "0" (нула). 

б. Цените трябва да се представят до 2 знака след десетичната запетая. 

Дата: 10.07.2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

* 

lb 

Ш' 

m 
* 

m 

i 

О Ф Е Р Т А 

д о 
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА 
гр. София, ул. „Славянска" № 8 

ДО 
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
гр. София, ул. „Триадица" № 8 

След запознаване с условията от поканата за участие в процедура по чл. 936, ал. 3 от ЗОП за 
сключване на договор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. с предмет: 
„Доставка на канцеларски материали", обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски 
материали" 

Ние: "РОЕЛ-98" ООД, 
/изписва се името на участника/ 

121798467 
/БУЛСТАТ/ ЕИК/ 

гр. София, бул. "Христо Смирненски" № 53 
/адрес по регистрация/ 

сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 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. 

Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на възложителя, посочени в 
поканата за участие по настоящата процедура и при следните условия: 

1. Приемаме доставяните от нас артикули по индивидуалните договори да са: 
Нови и неупотребявани; 
Произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна 

експлоатация за периода на ползването им. 
2. Приемаме доставката на канцеларски материали да се извършва по начина и до местата, 

определени от Възложителя по договора, сключен въз основа на рамковото споразумение. 
3. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за 

изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 
4. Срокът на изпълнение на договора ще бъде до 31.12.2015 г. 
5. Доставката на канцеларските материали ще бъде в срок до 3 (три) работни дни, след направена 

до нас заявка от Индивидуалният възложител. 
6. Ще доставяме всички артикули, изброени в техническата спецификация на Индивидуалният 

възложител. 
7. Приемаме да изпълним поръчката съгласно следното ценово предложение: 

№ на 
артикул 
а/съглас 

но 
номерац 
ията в 

РГ/ 

Необходими артикули/Спецификации на 
артикулите Мярка Количест 

во 

Единична 
цена в лева 

без ДДС 

Общо в левй^ 
без ДДС / 

/колона 4 тС 
колон^/5/ 

• - . 

1 2 3 4 5 </- / 6 

# 
* 
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1 Дискове CD 700 MB за запис на данни 50 
бр. в шпиндел шпиндел 2000 1,22 2440,00 

2 
Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / (120 мин.) 25 
бр. в шпиндел 

шпиндел 800 2,51 2008,00 

3 
Дискове CD-RW /презаписваем/ 24х 
максимална скорост, 700МВ, с пластм. 
кутия 

брой 

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

брой 250 0,29 72,50 

5 
Дискове CD-RW презаписваем компактдиск 
- 16х максимална скорост, 210МВ, 8 см. -
мини, с пластм. кут 

брой 150 0,41 61,50 

6 
Дискове DVD-RW презаписваем 
компактдиск - 4.7 GB (120 мин.) 25 бр. в 
шпиндел 

шпиндел 

7 Дискове BD-R 25 GB / в шпиндел по 25 бр./ шпиндел 

8 Дискети: 3,5", 1.44 MB с етикети, 10 бр. в 
кутия 

кутия 1500 0,25 375,00 

9 Касети: аудио, предназначени за гласови 
записи / 90 мин. дължина/ 

брой 40 0,27 10,80 

10 Калъф за CD- ROM за мин. 24 диска брой 20 0,63 12,60 
11 Калъф за CD- ROM за мин. 56 диска брой 20 1,50 30,00 
12 Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD брой 3000 0,03 90,00 

13 

Бележник: Азбучник формат А5, твърда 
подвързия от изк.кожа, книжно тяло от бяла 
офсетова хартия 70 гр/кв.м, 80 листа, ± 
10%, 

брой 40 1,98 79,20 

14 
Бележник със спирала, формат А4, твърди 
корици, тяло от офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 
100 листа, ± 10% 

брой 150 1,64 246,00 

15 
Бележник със спирала, формат А5, твърди 
корици, тяло от офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 
100 листа, ± 10% 

брой 200 1,04 208,00 

16 
Бележник формат А4, твърда подвързия, 
книжно тяло от офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 
80 листа, ± 10% отклонение, 

брой 20 1,98 39,60 

17 Бележник - офсет, линирана, 70 гр/кв.м, 200 
листа, формат А5 , твърди корици, 

брой 20 1,23 24,60 

18 
Бележник малък с изкуствена кожа и лого 
по образец, формат 165/120мм мин. 60 
листа, офсетова хартия 70 гр/кв.м, 

брой 

19 

Бележник от офсетова хартия, 70 гр/кв.м„ 80 
листа, ± 10% отклонение, с надпис лого по 
заявка, с бели листа, с перфорация по късата 
страна: Размери 90мм/133мм 

брой / 
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20 

Бележник от офсетова хартия, 70 гр/кв.м„ 80 
листа, ± 10% отклонение, с надпис лого по 
заявка, с бели листа, с перфорация по късата 
страна: Размери 150мм/200мм 

брой 

21 Азбучник А4 сто листа, шит, ламиниран, с 
твърди корици брой 

22 

Разклонител с мин. 4 гнезда, мин.З м. 
захранващ кабел и среден извод за 
заземяване по БДС или еквивалентен 
стандарт 

брой 60 2,25 135,00 

23 Разклонител с 5 гнезда, мин.5 м. захранващ 
кабел брой 

24 
Разклонител със защита Profil Black с мин 5 
гнезда, мин. 5 метра кабел и среден изход за 
заземяване/евростандарт/ 

брой 

25 Батерии алкални 1.5 волта AAA /R03/ 4 броя 
в опаковка 

опаковка 900 0,60 540,00 

26 Батерии алкални 1.5 волта АА /R6/ 4 броя в 
опаковка опаковка 900 0,60 540,00 

27 Батерии алкални 1.5 волта LR 14 С 2 броя в 
опаковка опаковка 

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

29 Батерия - 9 волта брой 
30 Батерия -LR23А 12 волта брой 
31 Батерии CR2032 брой 

32 
Блок за флипчарт, ширина: 60-70см 
/дължина: 85-1 ООсм; редове/каре; 20 листа 
в блока 

брой 

33 
Блок за флипчарт ширина: 60-70см 
/дължина:85-100см, бял 20 листа в блока брой 30 2,08 62,40 

34 
Блокче със самозалепващи листчета: 
голямо: 75мм х125мм (+/-10 мм 
отклонение), мин.80 листчета в опаковка 

брой 1000 0,43 430,00 

35 

Блокче със самозалепващи листчета: 
средно: 75мм х75мм (+/-10 мм отклонение); 
Да се предлага в различни цветове, мин.80 
листчета в опаковка 

брой 1800 0,24 432,00 

36 
Блокче със самозалепващи листчета: 38x50 
мм (+/-10мм отклонение). Да се предлага в 
различни цветове, мин.80 листа в блокче 

брой 600 0,10 60,00 

37 
Блокче листчета за бележки, нелепящи, 
бели, мин. 450 листа в блокче (+/-10%); 
мин. 90х90мм. 

куб 600 0,24 144.00 
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38 
Куб листчета за бележки, нелепящи, мин. 
450 листа в поне три цвята в куба (+/-10%) 
размери : мин. 90х90мм 

куб 900 0,80 720,00 

39 
Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с 
клип брой 250 0,13 32,50 

40 
Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с 
лента 

брой 70 0,39 27,30 

41 Визитник за мин. 160 бр. визитки, (+/-10%) 
изработен от РР материал , малък формат брой 

42 
Визитник за мин. 320 бр. визитки (+/-10%), 
изработен от РР материал/полипропилен/, 
малък формат 

брой 50 1,36 68,00 

43 

Визитник формат А 4 за мин. 500 бр. 
визитки, (+/-10%), изработен от РР с 
възможност за добавяне на допълнителни 
джобове 

брой 30 1,85 55,50 

44 Джобове за визитник А4 брой 

45 

Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от 
мин. 3 цвята и 100 индекса от цвят в 
опаковка. Размери на един индекс: 
ширина: 15-20мм х дължина 40-50 мм (+/-
10% отклонение от бройки) 

опаковка 900 0,36 324,00 

46 

Индекси: лепящи, PVC; различни цветове, 
Размери на един индекс: ширина: 20-25мм х 
дължина 40-50 мм ; мин.45 индекса в 
опаковка 

опаковка 2200 0,68 1496,00 

47 
Индекси (тесни) прозрачни • за многократно 
залепване и отлепване, 12 х 45 мм, различни 
цветове, мин. 45 броя индекси в опаковка 

опаковка 900 0,43 387,00 

48 

Индекси: лепящи, PVC ; Размери на един 
индекс: ширина: 20-25мм х дължина 43мм ; 
мин.45 индекса в опаковка, с показалец "!", 
"?" , ръка за подпис, Sign here 

опаковка 600 0,60 360,00 

49 Индиго за машинно писане: размер А4, мин. 
50 листа в опаковка опаковка 30 0,70 21,00 

50 Индиго за ръчно писане: размер А4, мин. 50 
листа в опаковка опаковка 

51 

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

брой 800 1,89 1512,00 

52 
Кашони картонени с размер 600x400x400 
мм брой 150 1,45 217,5р 

/ 

53 
Кашони картонени с размер 550x350x310 
мм брой 70 0,74 

/ 

51,80 

54 Кашони картонени с размер 450x350x310 
мм брой 70 0,56 39,20 

h 7 ' 
... 

и 
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55 
Кашони картонени с размер 300x600x600 
мм 

брой 70 1,48 103,60 

56 
Кашони картонени с размер 200x550x550 
мм 

брой 70 0,56 39,20 

57 
Кутия архивна, размери ЗЗ-Збсм на 20-25 см 
по 8 см или по 10 см ширина 

брой 3500 0,39 1365,00 

58 
Кламери: никелирани или поцинковани, 
малки, размери мин-25 мм, 100 бр. в кутия кутия 1700 0,15 255,00 

59 
Кламери: никелирани или поцинковани, 
големи мин. 48 мм, 50 бр. в кутия кутия 1200 0,30 360,00 

60 Кламери: цветни малки мин.25 мм 100 бр. в 
кутия 

кутия 350 0,20 70,00 

61 Кламери: цветни големи мин. 48 мм 50 бр в 
кутия. 

кутия 350 0,17 59,50 

62 Кламери: никелирани, 70-75 мм, 
вълнообразен профил, ок 20 в кутия 

кутия 15 0,59 8,85 

63 Клипборд: без капак, изработен от PVC, А4, 
с метален механизъм за захващане на листа 

брой 25 0,20 5,00 

64 Клипборд: с капак, изработен от PVC , А4, с 
метален механизъм за захващане на листа 

брой 

65 
Табло: корково за закачане на съобщения и 
бележки ширина 60 см на дължина 90 см (+/-
10%) за закачане на съобщения и бележки 

брой 30 2,12 63,60 

66 

Табло: корково за закачане на съобщения и 
бележки ширина 90 см на дължина 120 см 
(+/-10%) за закачане на съобщения и 
бележки 

брой 

67 Бяла дъска с размери 60 см. 90 см /+/-10/ брой 

68 
Коректор на ацетонова основа течен, 
комплект с разредител /20т1 +20т1/ (+/-
10%) 

комплект 

69 Коректор на водна основа течен брой 450 0,42 189,00 

70 Коректор: лентов, ширина: мин 4 мм , 
дължина от 5 м до 8 м; 

брой 900 0,42 378,00 

71 

Корици за подвързване: прозрачни и цветни 
от PVC, размер А4. да се предлага в 4 цвята 
минимум, /мин. 25 бр в пакет /, от 150 до 
180 микрона вкл. 

пакет 600 0,25 150,00 

72 

Корици за подвързване: прозрачни и цветни 
от PVC, размер А4. да се предлага в 4 цвята 
минимум, /мин. 25 бр в пакет /, от 200 до 
230 микрона вкл. 

пакет 

73 
Корици за подвързване: цветни , от картон, 
размер А4, 250 гр /кв.м., в минимум 4 цвята, 
/мин. 25 бр. пакет/ 

пакет 600 0,25 
/ 

, .150,00 
/(' ' ,* ' — • 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

74 
Корици за термоподвързване 1,5 мм, от 
прозрачна лицева част 200 микрона и задна 
корица от картон, мин 20 броя в пакет 

пакет 250 0,25 62,50 

75 
Корици за термоподвързване 3 мм, от 
прозрачна лицева част 200 микрона и задна 
корица от картон, мин 20 броя в пакет 

пакет 250 0,20 50,00 

76 
Корици за термоподвързване 6 мм, от 
прозрачна лицева част 200 микрона и задна 
корица от картон, мин 20 броя в пакет 

пакет 

77 
Корици за термоподвързване 8-10 мм, от 
прозрачна лицева част 200 микрона и задна 
корица от картон, мин 20 броя в пакет 

пакет 

78 Кърпи почистващи, антистатични за екран и 
друга офис техника, мин. 100 бр. в кутия 

кутия 600 1,20 720,00 

79 
Флакон сгъстен въздух за почистване на 
прах от труднодостъпни повърхности -
компютри и периферна техника 

брой 40 0,30 12,00 

80 
Спрей/флакон под налягане 1 ООмл/ за 
почистване и възстановяване на гумените 
колела на печатащи устройства 

брой 

81 
Мека универсална почистваща кърпа за 
многократна употреба с размер 320x340 мм 
по 10 бр в опаковка 

опаковка 

82 
Спрей /пяна/: за почистване на екрани, 
клавиатури и периферни устройства, 
мин.250 мл 

брой 300 1,40 420,00 

83 Спрей за отстраняване на хартиени 
самозалепващи етикети - 200 мл брой 

84 Спрей за почистване на бяла дъска, мин. 250 
мл брой 30 0,47 14,10 

85 Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 4 до 
6 мм, 50 бр в опаковка опаковка 40 0,50 20,00 

86 Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 7 до 
8 мм,50 бр в опаковка опаковка 10 5,30 53,00 

87 Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 10 до 
12 мм, 50 бр в опаковка 

опаковка 20 1,85 37,00 

88 Лепило: сухо, мин. 15 г. брой 250 0,24 60,00 
89 Лепило: течно, мин 40 мл. брой 300 0,14 42,00 

90 Лепило: за картон и хартия, универсално, 
мин.ЗО г. брой 120 0,71 85,20 

91 Лепило:секундно брой 10 0,27 2,7р 
92 Лепило сухо без разтворители мин.20 г. брой / 
93 Лепило С 200 мин.35 гр брой 10 0,54 /5 ,40 
94 Лепило безцветно с тампон, мин 30 г. брой 70 0,16 20 
95 Лепило С - 200 на кг. килограм / 
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96 
Ластици: изработени от естествен каучук, 
мин. 30 грама в опаковка опаковка 350 0,45 157,50 

97 

Макетен нож голям, острие дължина 16-18 
см, за офис цели - рязане на хартия, кашони 
и други: метални водачи, автоматичен 
застопоряващ механизъм за безопасно 
рязане 

брой 100 0,21 21,00 

98 

Макетен нож малък, острие дължина 8-10 
см, за офис цели - рязане на хартия, кашони 
и други: метални водачи, автоматичен 
застопоряващ механизъм за безопасно 
рязане 

брой 50 0,14 7,00 

99 
Ножица: за хартия и картон, дължина 17 см -
21 см, с пластмасова дръжка, остриета от 
неръждаема стомана 

брой 170 0,72 122,40 

100 Органайзер за бюро с мин. пет отделения брой 100 1,05 105,00 

101 Органайзер за бюро с мин. седем отделения брой 100 1,24 124,00 

102 Острилка брой 400 0,13 52,00 

103 Калкулатор 12 разряден, настолен с мин. 
размери 150/180/20 мм брой 150 2,19 328,50 

104 Канап за опаковане - дължина мин. 80 м. брой 120 0,54 64,80 

105 Кабари/ пинчета за коркова дъска, цветни 
мин 25 бр в кутия кутия 70 0,26 18,20 

106 Кабари 40 бр. в кутия нитовани кутия 

107 Карфици с метална глава в кутийка по 100 
бр кутия 

108 Линия: прозрачна, пластмасова 30 см брой 150 0,14 21,00 
109 Линия: прозрачна, пластмасова 50 см брой 40 0,10 4,00 

110 Поставка за тиксо, с метален резец, 
настолна, 19ммхЗЗм(+/-10% отклонение); брой 50 0,37 18,50 

111 
Перфоратор: капацитет мин. 60 листа с 
подвижен ограничител, ергономичен 
дизайн от метална основа и ръкохватка 

брой 150 2,10 315,00 

112 
Перфоратор малък: капацитет минимум 25 
листа с подвижен ограничител, ергономичен 
дизайн от метална основа и ръкохватка, 

брой 80 1,71 136,80 

113 
Перфоратор - капацитет мин. 150 листа, с 
подвижен ограничител, ергономичен дизайн 
от метална основа и ръкохватка, 

брой 10 4,59 45,90 

114 Подложка за м и ш ка брой 50 0,13 6,50 

115 
Поставка вертикална, изработена от 
пластмаса, /прозрачна и в различни 
цветове/, за съхранение на документи А4 

брой 250 1,06 265-,00 
/ 



116 

Поставка: хоризонтална, пластмаса, 
/прозрачна и в цветове/ за съхранение на 
документи А4, с възможност за 
надграждане; 

брой 350 1,25 437,50 

117 
Нож за отваряне на писма от хромиран 
материал, с дръжка, дължина на работния 
участък 10 см 

брой 35 1,24 43,40 

118 Мокрител брой 
119 Кламеродържател с магнитен капак брой 15 0,43 6,45 

120 Поставка за индекси /за индекси с размери 
20-25 на 45-50 мм/. брой 

121 

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, 50 броя в пакет 

пакет 3000 5,70 17100,00 

122 Папка: от PVC с машинка без перфорация; 
формат А4 

брой 

123 

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 7000 1,59 11130,00 

124 

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 

125 

Папка: класьор, с PVC покритие, за 
съхранение на документи А4; с широчина 
на гърба от 4 до 5 см; със сменяем етикет; 
здрави механизми за перфорирани листа; с 
два ринга, да се предложи доставка в поне 5 
различни цвята; 

брой 4000 1,59 6360,00 

126 

Папка: банков класьор, сменяем етикет, 
различни цветове, здрави механизми за 
перфорирани листа; с два ринга, 7 см с 
размер 220x235 мм 

брой 

127 

Папка: банков класьор, сменяем етикет, 
различни цветове, здрави механизми за 
перфорирани листа; с два ринга, 7 см с 
размер 250x140 мм 

брой 

128 Папка: Дело, изработена от мукава, бяла, 
текстилно платно брой 1500 0,30 450,00 

. . . .. . . / -

129 Папка картонена без машинка брой 1300 0,04 52,00 



130 Папка: Дело, с връзки, с гръб книговинил брой 

131 Папка: Дело, с връзки, с гръб кожа брой 

132 
Папка картонена с машинка бяла , без лого, 
картон, мин. 250 г/кв.м 

брой 

133 
Папка: Дело с лого по образец, с връзки, с 
гръб книговинил 

брой 

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

брой 350 0,08 28,00 

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

брой 700 0,36 252,00 

136 Папка с копче А4 265х355мм непрозрачна 
без перфорация 

брой 

137 

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

брой 1800 0,27 486,00 

138 

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 800 0,36 288,00 

139 

Папка: с ластик, изработена от картон, за 
съхранение на документи А4, да се 
предлага в мин 3 цвята, с три странични 
капака 

брой 

140 

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 300 0,85 255,00 

141 Папка: тип L-джоб, А 4 /пакет - мин.ЮО бр/ 
прозрачна 

пакет 600 0,20 120,00 

142 Папка-джоб стандартна перфорация А 4, 
кристал, мин. 100 бр в опаковка 

опаковка 6000 1,33 7980,00 

143 Папка-джоб стандартна перфорация А 4, 
мат, мин. 100 бр в опаковка 

опаковка 

144 

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

брой 270 0,16 43,20 

145 Висяща папка за картотека Jl-образна с 
машинка 

брой 

146 

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 
у 

7" 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

147 

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 

148 Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал, 
Ширина на папката 18 мм. брой 30 0,38 11,40 

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

брой 

150 

Архивна висяща папка тип ZIPPEL, система 
Zippel (T-Gleit-Hefter) А4 с висене от страна 
на прикачването; рециклиран картон 250 
г/кв.м; биговане за увеличен капацитет до 
500 листа. 

брой 

151 

Архивен висящ класьор тип ZIPPEL, 
система Zippel (T-Gleit-Hefter) DIN А4, 
двустранно затворен; двустранно окачващ 
се; твърд картон; широчина на дъното 8 см, 
система за прикачване за свободни листа 
или папки А4, без печат, цвят на картона 
черен - мрамор. 

брой 

152 
Разделител за класьори: изработени от 
картон, размер А4, 10 теми, в различни 
цветове 

опаковка 900 0,40 360,00 

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

опаковка 250 0,64 160,00 

154 Разделител за класьори: РР материал,размер 
А4, с букви от А до Я опаковка 250 0,30 75,00 

155 

Разделители за класьори: малки, 
хоризонтални, 10.5x24 см,/ (+/-10%)/ с два 
отвора, картон, мин. 100 броя в опаковка, 
мин. 2 цвята 

опаковка 250 0,90 225,00 

156 Разделител за класьори: РР материал, А4, с 
цифри от 1 до 31 опаковка 60 0,70 42,00 

157 

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

пакет 50 2,15 107,50 

158 

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 

пакет 30 2,40 72,00 

159 

Спирали за подвързване: изработени от 
PVC, да се предлагат поне в два цвята, 
дължина 30 см, размери: ф 22-25 мм по 
мин.ЮО бр. в пакет 

пакет 50 2,20 110,00 
/ 

160 

Спирали за подвързване: изработени от 
PVC, да се предлагат поне в два цвята, 
дължина 30 см, размери: ф 18-20 мм по 
мин.ЮО бр. в пакет 

пакет 30 3,46 

/ 
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161 

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

пакет 60 2,12 127,20 

162 

Спирали за подвързване: изработени от 
PVC, да се предлагат поне в два цвята, 
дължина 30 см, размери: ф 10-12.5 мм по 
мин. 100 бр. в пакет 

пакет 40 1,18 47,20 

163 

Спирали за подвързване: изработени от 
PVC, да се предлагат поне в два цвята, 
дължина 30 см, размери: ф 6-8 мм по мин. 
100 бр. в пакет 

пакет 

164 
Етикети самозалепващи бели, 61-65 мм/33-
38 мм мин. 100 бр в кутия; 21 броя на лист 
А4 

кутия 30 1,45 43,50 

165 
Етикети самозалепващи бели, 105/37 мм (+/-
10%отклонение от размерите) мин.ЮО бр в 
кутия; 16 бр на лист А4 

кутия 

166 
Етикети самозалепващи бели, 48-52мм/28-
32мм; мин. 100 бр в кутия, 40-44 етикета на 
лист А4 

кутия 10 1,45 14,50 

167 
Етикети самозалепващи бели, 70мм/42мм 
(+/-10% отклонение от размерите), мин. 100 
бр в кутия по 21 на лист А 4 

кутия 

168 Етикети самозалепващи бели, 1 етикет на 
лист А 4 , мин. 100 бр листа в кутия 

кутия 

169 Етикети самозалепващи бели 70x50,8 мм 
мин. 100 бр. в кутия, 15 етикета на лист 

кутия 

170 Лента самозалепваща /тиксо/: ширина:мин. 
18 мм, дължина: 30 м. мин. 

брой 350 0,18 63,00 

171 Лента самозалепваща /тиксо/:ширина:мин 
35 мм, дължина 60 м. мин. 

брой 450 0,46 207,00 

172 Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин 
48 мм/50м. мин. кафява 

брой 250 0,46 115,00 

173 Лента опаковъчна 50/ 60 м. брой 

174 Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 
мин.12мм/10м мин прозрачна 

брой 

175 Лента самозалепваща /тиксо/: 12мм/33м 
мин., прозрачна 

брой 180 0,14 25,20 

176 Лента самозалепваща /тиксо/: 25мм/66м 
мин., прозрачна 

брой 120 0,31 37,20 

177 Секретна лепяща лента: 35 мм/30 м брой 30 4,20 126,00 

178 
Тиксо хартиено за защита на повърхности, 
устойчиво на влага и разтворители - 38 мм х 
50м 

брой 
.у..- -
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179 
Тиксо хартиено за защита на повърхности, 
устойчиво на влага и разтворители - 19мм х 
50м 

брой 

180 
Тиксо хартиено за защита на повърхности, 
устойчиво на влага и разтворители - 25мм х 
50м 

брой 

181 
Тиксо хартиено за защита на повърхности, 
устойчиво на влага и разтворители - 50мм х 
50м 

брой 

182 Лента двойно лепяща: широчина 50 мм, 
дължина 50 м 

брой 

183 Лента двойно лепяща: широчина 15 мм, 
дължина 33 м 

брой 70 0,46 32,20 

184 Телбод машинка: за минимум 20 листа брой 400 1,08 432,00 
185 Телбод машинка: за минимум 50 листа брой 250 2,02 505,00 
186 Телбод №10 

187 Телчета за телбод 23/8 мм; мин.1000 бр в 
кутия 

кутия 10 0,15 1,50 

188 Телчета за телбод 23/10 мм; мин. 1000 бр в 
кутия 

189 Телчета за телбод 24/6 мм; мин.1000 бр в 
кутия 

кутия 1200 0,15 180,00 

190 Телчета за телбод 24/8 мм; мин. 1000 бр в 
кутия 

кутия 70 0,16 11,20 

191 Телчета за телбод № 10; мин. 1000 бр в 
кутия 

кутия 2500 0,05 125,00 

192 Антителбод, метален корпус с пластмасово 
допълнение брой 160 0,32 51,20 

193 
Тетрадка протоколна мин. 180 листа, формат 
А 4 /твърди корици/, тяло от офсетова 
хартия, 70 гр кв.м., редове 

брой 230 1,40 322,00 

194 
Тетрадка протоколна мин.80 листа, формат 
А 4, твърди корици, тяло от офсетова 
хартия, 70 гр кв.м, редове 

брой 70 1,09 76,30 

195 
Тетрадка протоколна мин. 80 листа, формат 
А5, твърди корици тяло от офсетова хартия, 
редове,70 гр.кв.м 

брой 

196 Тетрадка протоколна мин. 180 листа формат 
А5, твърди кориции, спирала, 70 гр.кв.м. 

брой 70 1,24 86,80 

197 Тетрадка, офсет, линирана, мин.80 листа, 
формат А4, меки корици, 70 гр кв.м 

брой 20 0,52 10,40 

198 Тетрадка със спирала формат А5, меки 
корици мин.80 листа, 70 гр кв.м брой 30 0,28 8,40 

199 
Тетрадка офсет, линирана, мин.90 листа 
формат А4, твърди корици, спирала 70 
гр.кв.м 

брой 7 

200 
Тетрадка офсет, линирана, мин. 90 листа 
формат А5, твърди корици, спирала 70 
гр.кв.м. 

брой 
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201 Тънкописец 0,5 мм с цветове син и черен брой 550 0,20 110,00 

202 тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен брой 60 0,47 28,20 

203 Тънкописец 0,7 мм перманентен, син, черен, 
червен,зелен брой 60 0,56 33,60 

204 Флумастери: комплект по 4 цвята комплект 230 0,28 64,40 

205 
Химикал обикновен /връх 0,8 мм/, да се 
предлага в 4 цвята /син, черен, червен, 
зелен/ 

брой 5000 0,08 400,00 

206 
Химикал автоматичен със сменяем 
обикновен пълнител, син цвят, с тънък връх 
0,5-0,7 мм 

брой 2500 0,15 375,00 

207 Химикалки със стоманен клипс и метален 
бутон, обикновен пълнител брой 5000 0,15 750,00 

208 Химикалки със стоманен клипс и метален 
бутон, дебел пълнител брой 70 0,24 16,80 

209 Пълнител за Химикалки със стоманен 
клипс и метален бутон, дебел пълнител брой 

210 Химикалка тип ролер, връх 0.7 мм брой 120 0,22 26,40 

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

212 Гел-ролер 0.7мм, капачка с метален клипс, 
цвят на писане:черен и син 

брой 

213 Пълнител за Гел-ролер 0.7мм, капачка с 
метален клипс, цвят на писане:черен и син 

брой 

214 

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 450 0,17 76,50 

215 

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 350 0,30 105,00 

216 

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 20 0,16 3,20 

217 Маркер за флипчарт - /комплект/ 4 бр. комплект 20 1,08 21,60 

218 
Маркери за флипчарт, перманентен 
единичен - да се предлага в различни 
цветове черен, син, зелен, червен 

брой 

219 
Маркер за подчертаване на текст /връх с 
ширина мин 3 мм флоуресцентен - комплект 
4 цвята, със скосен писец 

комплект 1000 0,98 980(00 

у ' 



220 

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 250 0,20 50,00 

221 Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя с 
гъба комплект 10 1,05 10,50 

222 Маркер бял покривен объл връх брой 
223 Молив: автоматичен /0,5 мм/ брой 500 0,20 100,00 
224 Молив: автоматичен /0,7 мм/ брой 500 0,17 85,00 
225 Молив обикновен НВ с гумичка брой 600 0,05 30,00 
226 Молив обикновен 2В брой 150 0,07 10,50 
227 Молив обикновен Нб брой 

228 Молив - двуцветен син/червен за стъкло брой 

229 Моливи - цветни кутия, 6 цвята, големи кутия 

230 Мастило: тампонно; цвят:син, червен, 
черен, зелен; мин. 25 мл. 

брой 80 0,28 22,40 

231 Мастило за писалка в стъклен съд с цвят син 
и черен, 

брой 

232 Тампон: за печат, предназначен за 
стандартни печати мин 70x100 мм брой 40 0,60 24,00 

233 Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40 брой 

234 Тампон правоъгълен за автоматични печати 
PR 40 брой 

235 Тампон правоъгълен за автоматични печати 
PR 50 брой 

236 Мастилена лента за пишеща машина 13 мм. брой 

237 
Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", 
цвят на мастилото син и черен - метално 
тяло 

брой 20 0,05 1,00 

238 
Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", 
цвят на мастилото син и черен -
пластмасово тяло 

брой 

239 Пълнител за химикалка - обикновен син брой 

240 Пълнител за химикалка - дебел син брой 

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

242 
Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.; 
твърдост В/НВ, цвят черен, мин. 10 броя в 
кутийка 

кутия 900 0,15 135,00 

243 
Графити за автоматични моливи: 0,7 
мм.;твърдост В/НВ, цвят черен, мин. 10 
броя в кутийка 

кутия 200 0,11 22;00 

244 Гумички: подходящи за триене на мастило и 
молив; изработени от естествен каучук брой 400 0,12 

/ 

--—48,00 



245 Форматирани паус листа А4 90-95 гр, 100 
листа в опаковка опаковка 450 0,62 279,00 

246 Форматирани паус листа A3 90-95 гр 100 
листа в опаковка опаковка 150 0,74 111,00 

247 Щипки за документи, метални, с размер: 19 
мм брой 1100 0,03 33,00 

248 Щипки за документи, метални, с размер: 25 
мм 

брой 1100 0,04 44,00 

249 Щипки за документи, метални, с размер: 32 
мм 

брой 1300 0,05 65,00 

250 Щипки за документи, метални, с размер: 41 
мм брой 900 0,09 81,00 

251 Щипки за документи, метални, с размер: 51 
мм 

брой 900 0,12 108,00 

252 Ролки за касов апарат 28+28 мм х 19 т , 20 
бр в опаковка 

опаковка 

253 • Ролки за касов апарат 35+20мм/ф48 12 бр в 
опаковка 

опаковка 

254 Ролки за касов апарат 57мм/ф 55мм 12 бр в 
опаковка 

опаковка 40 2,25 90,00 

255 Ролки за касов апарат 57мм/ф 40мм 12 бр в 
опаковка 

опаковка 

256 Ролки за касов апарат 57мм/ф 48мм 12 бр в 
опаковка 

опаковка 

257 Ролки за касов апарат75мм/ф 15мм 12 бр в 
опаковка 

опаковка 

258 Ролки за касов апарат 79 мм/ф 80мм 12 бр. в 
опаковка 

опаковка 

259 Трикольорна лента 30 мм метър 
260 Трикольорна лента 60 мм метър 
261 Червен восък кг килограм 
262 Датник автоматичен ф 30 мм брой 

263 Номератор метален автоматичен 6 цифри брой 

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

опаковка 

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

опаковка 

266 Фолио за ламиниране 69/95 от мин.80 
микрона 100 бр в опаковка 

опаковка 

267 Фолио за ламиниране A3 от 80 мин. 80 
микрона 100 бр. в опаковка 

опаковка 

268 Моделин опаковка 
269 Удължител ПВЦ 250 броя в кутия кутия 

270 Патрон за автоматична писалка пеликан в 
кутия -да се предлага син и черен цвят кутия 

/ ' / 

271 Кабари за подвързване, тип "скрепка" 38 мм кутия 
/ / 

/ / 

272 Клавиатура PS2 брой 
273 Клавиатура USB брой / / / • ' 
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274 Оптична мишка с два бутона и скрол PS2 брой 

275 Оптична мишка с два бутона и скрол USB брой 

276 Изработка на авт. печати с машинка 
комплект по образец 

брой 5 6,31 31,55 

277 Кошче за боклук пластмасово брой 20 1,31 26,20 
278 Флаш памет 8 GB брой 50 5,46 273,00 
279 Флаш памет 4 GB брой 
280 Флаш памет 16 GB брой 50 7,25 362,50 
281 Флаш памет 32 GB брой 

Цена за изпълнение на поръчката: 73 937.35 лева, без вкл. ДДС. 
/Седемдесет и три хиляди деветстотин тридесет и седем лева и 35 ст/ лева, без вкл. ДДС. 

Горепосочената цена е сбор от сумите в колона № 6, получен от посочените единични цени на 
отделните артикули, умножени по техните количества. 

Забележка: Посочените количества са ориентировъчни и Индивидуалният възложител сггвапазва 
правото да не поръчва цялото посочено количество, както и в случай на необходимост да го завиши, 
както и да заявява и артикули, за които не е посочил количиство, като същотои-ще се заплаща по цени, 
посочени в ценовото предложение към Рамково споразумение № СПОР-44М^10.20£$гк 

Дата: 08.12.2014 г. 

Упълномощен да подпише офертата от името на: "РОЕЛ-98" ООД 
/изписва се името на участника/ 

Роберт Аврамов Левиев - управител 
/изписва се гшето на упълномощеното лице и длъжността/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ДО 
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА 
гр. София, ул. „Славянска" № 8 

ДО 
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
гр. София, ул. „Триадица" № 8 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
(ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Ние: "РОЕЛ-98" ООД, 
/изписва се името на участника/ 

121798467 
/БУЛСТАТ/ ЕИК/ 

гр. София, бул. "Христо Смирненски" № 53 
/адрес по регистрация/ 

представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка по 
на сключено Рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка на 
канцеларски материали", както следва: 

1 2 3 4 5 6 

№ х Спецификации на артикулите на 
ч \ ,Възложителя Мярка Марка и модел на предложените от участника 

артикули 
Мярка Ориентировъчно 

количество 
^|Ц;кове ССГ700 MB за запис на данни 50 
брув шпиндел шпиндел 

Дискове CD 700 MB, 80 min, 52х, за запис на данни, на шпиндел 
по 50 броя.; марка/производител MAXELL / HITACHI MAXELL 
LTD; наличие на сеотиФикатЛБО 

шпиндел 2000 

чл. 936, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител по договор въз основа 
канцеларски материали", обособена позиция № 1 „Доставка на 



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

Дискове DVD -R/+R: 4.7 GB, 16х, 120 min, на шпиндел по 25 
броя.; марка/производител MAXELL / HITACHI MAXELL LTD; 
наличие на сеотиФикатЛвО 

шпиндел 800 

3 
Дискове CD-RW /презаписваем/ 24х 
максимална скорост, 700МВ, с пластм. 
кутия 

брой 
Дискове CD-RW, 700 MB, 80 min, 24х, за запис на данни, 
пластмасова кутия.; марка/производител MAXELL / HITACHI 
MAXELL LTD; наличие на сертификат/ISO 

брой 

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

брой 
Дискове DVD -R/+R: 8.5 GB, 8х, двуслоен компактдиск за 
еднократен запис, в пластмасова кутия,. Време на записа 240 min.; 
марка/производител MAXELL / HITACHI MAXELL LTD; наличие 
на сестифи кат/1 SO 

брой 250 

5 
Дискове CD-RW презаписваем компактдиск 
- 16х максимална скорост, 21ОМВ, 8 см. -
мини, с пластм. ку г 

брой 
Дискове CD-RW, 210 MB, 16х, за многократен запис на данни, 
8см - мини, в пластмасова кутия.; марка/производител 
VERBATIM / MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION; наличие 
на сеоти(Ьикат/180 

брой 150 

6 
Дискове DVD-RW презаписваем 
компактдиск - 4.7 GB (120 мин.) 25 бр. в 
шпиндел 

шпиндел 
Дискове DVD-RW презаписваем компактдиск - 4.7 GB (120 мин.) 
25 бр. в шпиндел, 2х,; марка/производител MAXELL / HITACHI 
MAXELL LTD; наличие на сертификат/ISO 

шпиндел 

7 Дискове BD-R 25 GB / в шпиндел по 25 бр./ шпиндел 

Дискове BD-R 2 5 GB / в шпиндел по 2 5 бр./ , 

марка/производител SONY / SONY ENERGY DEVICES 

CORPORATION - Koriyama Plant, Motomiya Plant наличие на 

сертификат/ISO 

шпиндел 

8 Дискети: 3,5", 1.44 MB с етикети, 10 бр. в 
кутия кутия 

Дискети: 3,5", вместимост 1.44 MB с етикети, 10 броя в опаковка; 
марка/производител IMATION / IMATION ENTERPRISES 
CORPORATION; наличие на ссотисЬикат/180 

кутия 1500 

9 Касети: аудио, предназначени за гласови 
записи / 90 мин. дължина/ брой 

Касети: аудио предназначени за гласови записи / 90 мин. 
дължина/. Отлична прецизност на всички записи, 
марка/производител MAXELL / HITACHI MAXELL LTD; наличие 
на ceDTH(bHKaT/ISO 

брой 40 

10 Калъф за CD- ROM за мин. 24 диска брой 
Калъф за CD- ROM за 28 диска. Удобни разпределители и 
затваряне с цип; марка/производител НАМА 51301/ НАМА; 
наличие на сертификат/!SO 

брой 20 

11 Калъф за CD- ROM за мин. 56 диска брой 
Калъф за CD- ROM за 56 диска. Удобни разпределители и 
затваряне с цип; марка/производител НАМА 51302/ НАМА; 
наличие на серти<Ьикат/180 

брой 20 

ч 'V 
Д>К^за CD: от PVC за 1 бр. CD брой 

Джоб за съхранение на CD/DVD с перфорация за поставяне в 
папка и класьор, от PVC (поливинилхлорид) за 1 бр. CD/DVD; 
марка/производител GERA / GERA FOLIEN; наличие на 
септисЬикат 

брой 3000 



13 

Бележник: Азбучник формат А5, твърда 
подвързия от изк.кожа, книжно тяло от бяла 
офсетова хартия 70 гр/кв.м, 80 листа, ± 
10%, 

брой 

Бележник - азбучник, формат А5, твърда корица от изкуствена 
кожа, с метални ъгли, книжно тяло от бяла 70гр. офсетова 
хартия,шито тяло, 80 листа; марка/производител AKVAREL 
7347/ AKVAREL; наличие на сертификат/ISO 

брой 40 

14 
Бележник със спирала, формат А4, твърди 
корици, тяло от офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 
100 листа, ± 10% 

брой 
Бележник със спирала А4 твърди корици, тяло от 70гр. офсетова 
хартия 90 листа; марка/производител BLACK & WHITE / MEG 
BLACK & WHITE; наличие на сертификат 

брой 150 

15 
Бележник със спирала, формат А5, твърди 
корици, тяло от офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 
100 листа, ± 10% 

брой 
Бележник със спирала А5 твърди корици тяло от 70гр. офсетова 
хартия 90 листа; марка/производител BLACK & WHITE / MEG 
BLACK & WHITE; наличие на сертификат 

брой 200 

16 
Бележник формат А4, твърда подвързия, 
книжно тяло от офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 
80 листа, ± 10% отклонение, 

брой 
Бележник формат А4, твърда подвързия, книжно тяло от офсетова 
хартия, 70 гр/кв.м, 80 листа, марка/производител ТОР О / ROEL -
98 / ROEL - 98 LTD; наличие на сертификат/ISO 

брой 20 

17 Бележник - офсет, линирана, 70 гр/кв.м, 200 
листа, формат А5 , твърди корици, брой 

Бележник - офсет, линирана, 70 гр/кв.м, 200 листа, формат А5 , 
твърди корици, марка/производител ТОР О / ROEL - 98 / ROEL -
98 LTD; наличие на сеотиФикатЛБО 

брой 20 

18 
Бележник малък с изкуствена кожа и лого 
по образец, формат 165/120мм мин. 60 
листа, офсетова хартия 70 гр/кв.м. 

брой 

Бележник малък с изкуствена кожа и лого по образец, формат 
165/120мм 60 листа, офсетова хартия 70 гр/кв.м, 
марка/производител ТОР О / ROEL - 98 / ROEL - 98 LTD; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 

19 

Бележник от офсетова хартия, 70 гр/кв.м„ 80 
листа, ± 10% отклонение, с надпис лого по 
заявка, с бели листа, с перфорация по късата 
страна: Размери 90мм/133мм 

брой 

Бележник от офсетова хартия, 70 гр/кв.м„ 80 листа, с надпис лого 
по заявка, с бели листа, с перфорация по късата страна. Размери 
90мм/133мм, марка/производител ТОР О / ROEL - 98 / ROEL - 98 
LTD; наличие на сертификат/ISO 

брой 

20 

Бележник от офсетова хартия, 70 гр/кв.м„ 80 
листа, ± 10% отклонение, с надпис лого по 
заявка, с бели листа, с перфорация по късата 
страна: Размери 150мм/200мм 

брой 

Бележник от офсетова хартия, 70 гр/кв.м„ 80 листа, с надпис лого 
по заявка, с бели листа, с перфорация по късата страна. Размери 
150мм/200мм,марка/производител ТОР О / ROEL - 98 / ROEL - 98 
LTD; наличие на сертификат/ISO 

брой 

' 21 Азбучник А4 сто листа, шит, ламиниран, с 
твърди корици брой 

Азбучник А4, 100 листа, шит, ламиниран, с твърди корици, 
марка/производител AKVAREL / AKVAREL; наличие на 
серти<Ьикат/180 

брой 



? 

22 

Разклонител c мин. 4 гнезда, мин.З м. 
захранващ кабел и среден извод за 
заземяване по БДС или еквивалентен 
стандарт 

брой 
Разклонител с 4 гнезда, 3 м. захранващ кабел и среден извод за 
заземяване по БДС или еквивалентен стандарт,; 
марка/производител ELCOTECH / ELCOTECH-SINCHRON LTD; 
наличие на сертификат 

брой 60 

23 Разклонител с 5 гнезда, мин.5 м. захранващ 
кабел брой 

Разклонител с 5 гнезда, 5м. захранващ кабел и среден извод за 
заземяване по БДС Или еквивалентен стандарт,; 
марка/производител ELCOTECH / ELCOTECH-SINCHRON LTD; 
наличие на сертификат 

брой 

24 
Разклонител със защита Profil Black с мин 5 
гнезда, мин. 5 метра кабел и среден изход за 
заземяване /евростандарт/ 

брой 
Разклонител със защита Profil Black с 6 гнезда, 5 метра кабел и 
среден изход за заземяване /евростандарт/, марка/производител 
НАМА / НАМА; наличие на сертификат/ISO 

брой 

25 Батерии алкални 1.5 волта AAA /R03/ 4 броя 
в опаковка опаковка 

Батерии алкални 1.5 волта AAA /LR03/ 4 броя в опаковка; висока 
мощност, интензивен и траен източник на енергия, 
марка/производител PHILIPS / PHILIPS CO., LTD.; наличие на 
сеоти(Ьи кат/ISO 

опаковка 900 

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

Батерии алкални 1.5 волта АА /LR6/ 4 броя в опаковка; висока 
мощност, интензивен и траен източник на енергия, 
марка/производител PHILIPS / PHILIPS CO., LTD.; наличие на 
сертификат/! SO 

опаковка 900 

27 Батерии алкални 1.5 волта LR 14 С 2 броя в 
опаковка опаковка 

Батерии алкални 1.5 волта LR 14 С 2 броя в опаковка; висока 
мощност, интензивен и траен източник на енергия, 
марка/производител VARTA / VARTA LTD.; наличие на 
сеоти&икат/ШО 

опаковка 

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

Батерии алкални 1.5 волта LR 20 D 2 броя в опаковка; висока 
мощност, интензивен и траен източник на енергия, 
марка/производител VARTA / VARTA LTD.; наличие на 
сеоти(Ьикат/180 

опаковка 

29 Батерия - 9 волта брой 
Батерия Super Life R22, 9 V, 1 брой в опаковка; 
марка/производител VARTA / VARTA LTD.; наличие на 
сеотификат/ISO 

брой 

30 Батерия -LR23A 12 волта брой 
Батерия алкални LR23А, 12 V, 1 брой в опаковка; 
марка/производител ENERGIZER / ENERGIZER SINGAPORE PTE 
LTD.; наличие на сеотификат/ISO 

брой 

батерии CR2032 брой 
Батерия CR 2032, 1 брой в опаковка; марка/производител 
PANASONIC / PANASONIC COMMUNICATIONS CO., LTD.; 
наличие на сеотификат/ISO 

брой 

, 32 . 
/ ; - . 

- . -

Бдок за флипчарт, ширина: 60-70см 
/дължина: 85-1 ООсм; редове/каре; 20 листа 
вблока 

брой 
Блок за флипчарт ширина: 65см /дължина: 98 см редове/каре; 20 
листа, 70гр офсетова хартия; марка/производител BI-OFFICE / 
CORTICEIRA AMORIM - INDUSTRIA, S.A.; наличие на 
септисЬикат/ISO 

брой 



33 Блок за флипчарт ширина: 60-70см 
/дьлжина:85-Ю0см, бял 20 листа в блока брой 

Блок за флипчарт ширина: 65см /дължина: 98см бял 20 листа, 70гр 
офсетова хартия; марка/производител BI-OFFICE / CORTICEIRA 
AMORIM - INDUSTRIA, S.A.; наличие на сертификат/ISO 

брой 30 

34 
Блокче със самозалепващи листчета: 
голямо: 75мм х125мм (+/-10 мм 
отклонение), мин.80 листчета в опаковка 

брой 

Блокче със самозалепващи листчета: голямо 76мм х127мм, 100 
листчета в опаковка, индивидуална опаковка за всяко блокче, 
стабилно залепване, не остава следи от лепило, 6 цвята; 
марка/производител STICK N/HOPAX / TAIWAN НОРАХ 
CHEMS. MFG CO. TD.: наличие на септиАикат/ISO 

брой 1000 

35 

Блокче със самозалепващи листчета: 
средно: 75мм х75мм (+/-10 мм отклонение); 
Да се предлага в различни цветове, мин.80 
листчета в опаковка 

брой 

Блокче със самозалепващи листчета: средно 76мм х76мм, 100 
листчета в опаковка, индивидуална опаковка за всяко блокче, 
стабилно залепване, не остава следи от лепило, 6 цвята; 
марка/производител STICK N/HOPAX / TAIWAN НОРАХ 
CHF.MS. MFG CO. TD.: наличие на септиЛикат/ISO 

брой 1800 

36 
Блокче със самозалепващи листчета: 38x50 
мм (+/-10мм отклонение). Да се предлага в 
различни цветове, мин.80 листа в блокче 

брой 

Блокче със самозалепващи листчета: 38/45 мм. В различни 
цветове, 100 листа в блокче, стабилно залепване, не остава следи 
от лепило, 4 броя в опаковка;; марка/производител STICK 
N/HOPAX / TAIWAN НОРАХ CHEMS. MFG CO. TD.; наличие на 
септи cb и кат/I S О 

брой 600 

37 
Блокче листчета за бележки, нелепящи, 
бели, мин. 450 листа в блокче (+/-10%); 
мин. 90х90мм. 

куб 
Блокче листчета за бележки, нелепящи, бели, 450 листа в блокче, 
90х90мм, 60 гр офсетова хартия; марка/производител ROEL - 98 / 
ROEL - 98 LTD; наличие на сертификат/ISO 

куб 600 

38 
Куб листчета за бележки, нелепящи, мин. 
450 листа в поне три цвята в куба (+/-10%) 
размери : мин. 90х90мм 

куб 
Блокче листчета, нелепящи, цветни, 450 листа в блокче, 5 цвята, 
90х90мм, 70 гр офсетова хартия; марка/производител ROEL - 98 / 
ROEL - 98 LTD; наличие на сертификат/ISO 

куб 900 

39 Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с 
клип брой 

Бадж хоризонтален 90/60 мм с клип. Комплект от твърд джоб, 
цветен PVC материал и въртяща се метална щипка за прикрепване 
към дрехите.; Възможност за лесна смяна на табелата 
марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI.; наличие на 
септиЛикатЛЯО 

брой 250 

40 
' ^ >ч 

Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с 
лента 

<\\ 5 ^ 

брой 

Бадж хоризонтален 90/55 мм с лента. Комплект от мек, джоб, 
изработен от прозрачен PVC материал и текстилна лента 
подходяща за носена на врата.; Възможност за лесна смяна на 
табелата, три отвора за универсално захващане 
марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI.; наличие на 
I-I-MNDIHK-.IT/lSO 

брой 70 

\ \ 
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41 Визитник за мин. 160 бр. визитки, (+/-10%) 
изработен от РР материал , малък формат брой 

Визитник за 160 бр. визитки, изработен от РР 
материал/полипропилен/, малък формат, корица от здрав 
полипропилен и здраво захвани джобове,.; марка/производител 
SPREE / MAS BURO MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI; 
наличие на септиЛикат/ISO 

брой 

42 
Визитник за мин. 320 бр. визитки (+/-10%), 
изработен от РР материал/полипропилен/, 
малък формат 

брой 
Визитник за 320 бр. визитки, изработен от РР 
материал/полипропилен/, малък формат, корица от здрав 
полипропилен с кутия.; марка/производител DONAU / BIELLA 
Switzerland: наличие на сеоти<Ьикат/180 

брой 50 

43 

Визитник формат А 4 за мин. 500 бр. 
визитки, (+/-10%), изработен от РР с 
възможност за добавяне на допълнителни 
джобове 

брой 

Визитник формат А4 за 500 бр. визитки, изработен от РР 
/полипропилен/ с удобен мехънизъм за отваряне и възможност за 
добавяне на допълнителни джобове; кристални джобове ; 
марка/производител CASSA / MAS MASA USTU VE OFIS 
GERECLERI SAN. VE TIC. A.S.; наличие на сертификат/ISO 

брой 30 

44 Джобове за визитник А4 брой 

Джобове за визитник А4. Изработени от PVC материал, кристално 
фолио с европерфорация, за 10 визитки на страница; универсална 
, усилена перфорация, рециклируемо полипропиленова фолио - 90 
и; марка/производител VIQUEL / VIQUEL S.A.S.; наличие на 
септиЛикат/ISO 

брой 

45 

Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от 
мин. 3 цвята и 100 индекса от цвят в 
опаковка. Размери на един индекс: 
ширина: 15-20мм х дължина 40-50 мм (+/-
10% отклонение от бройки) 

опаковка 

Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от 5 цвята и 100 индекса от 
цвят в опаковка. Размери на един индекс: ширина: 15мм х 
дължина 50 мм; неонови цветове, за многократно залепване и 
отлепване, не оставя следи от лепило, марка/производител 
НОРАХ / TAIWAN НОРАХ CHEMS. MFG CO. TD; наличие на 
сертификат/ISO 

опаковка 900 

46 

Индекси: лепящи, PVC; различни цветове, 
Размери на един индекс: ширина: 20-25мм х 
дължина 40-50 мм ; мин.45 индекса в 
опаковка 

опаковка 

Индекси лепящи PVC (поливинилхлорид); различни цветове, 
Размери на един индекс: ширина: 25 мм х дължина 45 мм ; 50 
индекса в опаковка; неонови цветове, за многократно залепване и 
отлепване, не оставя следи от лепило, 6 цвята, 
марка/производител НОРАХ / TAIWAN НОРАХ CHEMS. MFG 
СО. ТГ): напичие на оепти(Ьикат/180 

опаковка 2200 

47 
Индекси (тесни) прозрачни • за многократно 
залепване и отлепване, 12 х 45 мм, различни 
цветове, мин. 45 броя индекси в опаковка 

опаковка 

Индекси (тесни) прозрачни за многократно залепванеи отлепване. 
Размери на един индекс: ширина: 12мм х дължина 45 мм 5 цвята х 
20 листчета от цвят в опаковка.; опаковка от 100 листчета, 
неонови цветове, за многократно залепване и отлепване, не оставя 
следи от лепило, марка/производител НОРАХ / TAIWAN НОРАХ 
CHEMS. MFG CO. TD; наличие на сертификат/ISO 

опаковка 900 



48 

Индекси: лепящи, PVC ; Размери на един 
индекс: ширина: 20-25мм х дължина 43мм ; 
мин.45 индекса в опаковка, с показалец "!", 
"?" , ръка за подпис, Sign here 

опаковка 

Индекси: лепящи, PVC (поливинилхлорид); Размери на един 
индекс: ширина: 25мм х дължина 43мм ; 50 индекса в опаковка, с 
показалец "!","?" , ръка за подпис, Sign here, марка/производител 
STICK N/HOPAX / TAIWAN НОРАХ CHEMS. MFG CO. TD; 
наличие на сертификат/ISO 

опаковка 600 

49 Индиго за машинно писане: размер А4, мин. 
50 листа в опаковка опаковка 

Индиго за машинно писане: размер А4, 50 листа в опаковка; с -
голяма трайност, осигурява отчетлив отпечатък, 
марка/производител SAFARI / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD.; 
наличие на сеотификат/ISO 

опаковка 30 

50 Индиго за ръчно писане: размер А4, мин. 50 
листа в опаковка опаковка 

Индиго за ръчно писане: размер А4, 50 листа в опаковка; с голяма 
трайност, осигурява отчетлив отпечатък, марка/производител 
SAILING BOAT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD.; наличие на 
сеотификат/ISO 

опаковка 

51 

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

брой 

Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по ЮОмм или 6 
архивни кутии по 80 мм; размери на кашона 525мм х 370mm х 
260мм. Неутрален / бял цвят с капак и дръжки; 
марка/производител CHOLIPAK / DUROPAK TRAKIA LTD; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 800 

52 Кашони картонени с размер 600x400x400 
мм брой 

Кашони картонени: с размер 600x400x400 мм. Неутрален цвят ; 
марка/производител CHOLIPAK / DUROPAK TRAKIA LTD; 
наличие на сеотификат/ISO 

брой 150 

53 Кашони картонени с размер 550x350x310 
мм брой 

Кашони картонени: с размер 550x350x310 мм. Неутрален цвят ; 
марка/производител CHOLIPAK / DUROPAK TRAKIA LTD; 
наличие на сеотификат/ISO 

брой 70 

54 Кашони картонени с размер 450x350x310 
мм брой 

Кашони картонени: с размер 450x350x310 мм. Неутрален цвят 
марка/производител CHOLIPAK / DUROPAK TRAKIA LTD; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 70 

55 Кашони картонени с размер 300x600x600 
мм брой 

Кашони картонени: с размер 300x600x600 мм. Неутрален цвят ; 
марка/производител CHOLIPAK / DUROPAK TRAKIA LTD; 
наличие на сеотификат/ISO 

брой 70 

56 Кашони картонени с размер 200x550x550 
мм брой 

Кашони картонени: с размер 200x550x550 мм. Неутрален цвят ; 
марка/производител CHOLIPAK / DUROPAK TRAKIA LTD; 
наличие на сеотификат/ISO 

брой 70 

r «57 ^ 
V* X \ ^ 

Л. * 

Кутия архивна, размери ЗЗ-Збсм на 20-25 см 
^ю 8 см или по 10 см ширина брой 

Кутия архивна 34см на 25 см по 8 см ширина. Бял картон.; От 
микровелпапе с бяло лице, отвора и етикет за надписване, за 
хоризонтално и вертикално позициониранемарка/производител 
POLYKART / MULTIPRINT; наличие на сертификат/ISO 

брой 3500 

. 58 , 
N i x 
Кламери: никелирани или поцинковани, 
малки, раймери мин-25 мм, 100 бр. в кутия 

1 

кутия 
Кламери: От поцинкован метал, който не потъмнява и не се чупи, 
със заоблен връх малки 25 мм, 100 бр. в кутия; 
марка/производител OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E 
CO.LTD..: наличие на сеотификат/ISO 

кутия 1700 



59 Кламери: никелирани или поцинковани, 
големи мин. 48 мм, 50 бр. в кутия кутия 

Кламери: От поцинкован метал, който не потъмнява и не се чупи, 
с объл връх големи 50 мм, 50 бр. в кутия; марка/производител TIP 
ТОР / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на 
сеотисЬикатЛБО 

кутия 1200 

60 Кламери: цветни малки мин.25 мм 100 бр. в 
кутия кутия 

Кламери: никелирани, със заоблен връх, цветни, малки 28 мм, 100 
бр. в кутия; с пластмасово покритие, различни цветове, 
марка/производител TIP ТОР / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT 
IND.I/E CO.LTD:: наличие на септибикат/ISO 

кутия 350 

61 Кламери: цветни големи мин. 48 мм 50 бр в 
кутия . кутия 

Кламери: никелирани, със заоблен връх, цветни, големи, 50 мм, 
50 бр. в кутия; с пластмасово покритие, различни цветове, 
марка/производител TIP ТОР / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT 
IND.I/F. CO.LTD:.: наличие на сеоти4икат/(80 

кутия 350 

62 Кламери: никелирани, 70-75 мм, 
вълнообразен профил, ок 20 в кутия кутия 

Кламери: никелирани, 70 мм, вълнообразен профил, ок 20 в 
кутия, марка/производител MAS 275 / MAS BURO 
MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STL; наличие на 
сеоти(1)икат/180 

кутия 15 

63 Клипборд: без капак, изработен от PVC, А4, 
с метален механизъм за захващане на листа брой 

Клипборд: без капак, изработен от PVC (поливинилхлорид), А4, с 
метален механизъм за захващане на листа; Пластмасов.Здрав 
метален клип. 

Цветове: син, зелен, черен и червен., марка/производител 
OFFICE HIT F-12/ ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на 
г.ептиЛикат/ТЯО 

брой 25 

64 Клипборд: с капак, изработен от PVC , А4, с 
метален механизъм за захващане на листа брой 

Клипборд: с капак, изработен от PVC (поливинилхлорид), А4, с 
метален механизъм за захващане на листа. С вътрешен джоб, 
различни цветове; марка/производител OFFICE HIT F-12/ ANHUI 
LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на сертификат/ISO 

брой 

65 
Табло: корково за закачане на съобщения и 
бележки ширина 60 см на дължина 90 см (+/-
10%) за закачане на съобщения и бележки 

брой 

Табло: корково за закачане на съобщения и бележки ширина 
60/дължина 90 см за закачане на съобщения и бележки. 
Изработено от плътен, еластичен корк, двустранно корково 
покритие с рамка от дърво в комплект с кабари; 
марка/производител AMORIM / CORTICEIRA AMORIM -
INDUSTRIA. S.A.: наличие ня септигЬикат/ГЗО 

брой 30 

66 

Табло: корково за закачане на съобщения и 
бележки ширина 90 см на дължина 120 см 
(;Ф/-10%) за закачане на съобщения и 
бележки 

брой 

Табло: корково за закачане на съобщения и бележки ширина 
90/дължина 120 см за закачане на съобщения и бележки. 
Изработено от плътен, еластичен корк, двустранно корково 
покритие с рамка от дърво в комплект с кабари; 
марка/производител AMORIM / CORTICEIRA AMORIM -
INDUSTRTA. S.A.: наличие на септиЛшкат/ISO 

брой 

67 
-

1» ^ it 
Бял1а дъска с размери 60 см. 90 см /+/-10/ 
- " / / 

брой 
Бяла дъска с размери 60 см. 90 см , дървена рамка,маркер за бяла 
дъска, марка/производител AMORIM / CORTICEIRA AMORIM -
INDUSTRIA. S.A.; наличие на серти<Ъикат/180 

брой 



68 
Коректор на ацетонова основа течен, 
комплект с разредител /20ml +20т1/ (+/-
10%) 

комплект 

Коректор на ацетонова основа, течен комплект с разредител 
20ml+20ml. За корекции върху обикновена, копирна и факс 
хартия, бързосъхнещ, с отлична покривност, с четка за лесно и 
точно нанасяне; марка/производител RETYPE / ANHUI LIGHT 
IND.I/E CO.l .TD: наличие на септиЛшкатЛЯО 

комплект 

69 Коректор на водна основа течен брой 

Коректор на водна основа, течен 20ml. За корекции върху 
обикновена, копирна и факс хартия, бързосъхнещ, с отлична 
покривност, с четка за лесно и точно нанасяне; 
марка/производител AQUA / AKAR KIRTASIYE SANAYI VE 
TICARET LTD. STI.: наличие на септиЛжкат/ISO 

брой 450 

70 Коректор: лентов, ширина: мин 4 мм , 
дължина от 5 м до 8 м; брой 

Коректор: лентов, ширина: 5 мм , дължина 8 м;3а корекции върху 
обикновена, копирна и факс хартия, бързосъхнещ, с отлична 
покривност, за сухо коригиране,позволява чисто, бързо и 
прецизно коригиране; марка/производител ZLX 802 / ANHUI 
LIGHT IND.I/E CO.LTD: наличие на септи<Ьикат/180 

брой 900 

71 

Корици за подвързване: прозрачни и цветни 
от PVC, размер А4. да се предлага в 4 цвята 
минимум, /мин. 25 бр в пакет /, от 150 до 
180 микрона вкл. 

пакет 

Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC 
(поливинилхлорид), размер А4. 5 цвята 25 бр в пакет, 160 
микрона; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI..; 
наличие на сегугисЬикат/ISO 

пакет 600 

72 

Корици за подвързване: прозрачни и цветни 
от PVC, размер А4. да се предлага в 4 цвята 
минимум, /мин. 25 бр в пакет /, от 200 до 
230 микрона вкл. 

пакет 

Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC 
(поливинилхлорид), размер А4. 5 цвята 25 бр в пакет, 200 
микрона; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT 
ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI..; 
наличие на септи<Ьикат/1$0 

пакет 

73 
Корици за подвързване: цветни , от картон, 
размер А4, 250 гр /кв.м., в минимум 4 цвята, 
/мин. 25 бр. пакет/ 

пакет 
Корици за подвързване: цветни , от картон, размер А4, 250 гр 
/кв.м., 8 цвята, 25 бр. пакет; марка/производител MAPI / 
ERAYSAN IMALAT ITHALAT IHRACAT PLASTIK MAKINA VE 
SAN. TIC.LTD.STI..: наличие на сеоти(Ьикат/180 

пакет 600 

74 
Корици за термоподвързване 1,5 мм, от 
прозрачна лицева част 200 микрона и задна 
корица от картон, мин 20 броя в пакет 

пакет 

Корици за термоподвързване-1,5 мм от прозрачна лицева част 200 
микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет. За 10 листа; 
марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI..; наличие на 
сеоти(Ьикат/180 

пакет 250 

* ~ 

Корици за термоподвързване 3 мм, от 
прозрачна лицева част 200 микрона и задна 
дорица от картон, мин 20 броя в пакет 

пакет 

Корици за термоподвързване- 3 мм,от прозрачна лицева част 200 
микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет. За 25 листа; 
марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI..; наличие на 
септисЬикат/ISO 

пакет 250 

i '-f' 

""v-i. 

1^ор||ци за термоподвързване 6 мм, от 
црв£рачна лицева част 200 микрона и задна 
корица от картон, мин 20 броя в пакет 

пакет 

Корици за термоподвързване-6 мм, от прозрачна лицева част 200 
микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет. За 50 листа; 
марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI..; наличие на 
септи(Ьикат/1 SO 

пакет 
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77 
Корици за термоподвързване 8-10 мм, от 
прозрачна лицева част 200 микрона и задна 
корица от картон, мин 20 броя в пакет 

пакет 

Корици за термоподвързване-10 мм, от прозрачна лицева част 200, 
микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет. За 70-90 листа; 
марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI.. наличие на 
септиЛи кат/1 SO 

пакет 

78 Кърпи почистващи, антистатични за екран и 
друга офис техника, мин. 100 бр. в кутия кутия 

Кърпи почистващи, антистатични за екран и друга офис техника, 
100 бр в кутия. Кърпи с висока абсорбираща способност. Не 
съдържат алкохол; марка/производител DATA FLASH / 
KLEINMANN GmbH; наличие на сертификат/ISO 

кутия 600 

79 
Флакон сгъстен въздух за почистване на 
прах от труднодостъпни повърхности -
компютри и периферна техника 

брой 

Флакон сгъстен въздух за почистване на прах от труднодостъпни 
повърхности -компютри и периферна техника, възможност за 
настройване на силата на въздушният поток. Не съдържат 
алкохол; марка/производител DATA FLASH / KLEINMANN 
GmbH: наличие на сертиАикат/ISO 

брой 40 

80 
Спрей/флакон под налягане ЮОмл/ за 
почистване и възстановяване на гумените 
колела на печатащи устройства 

брой 

Спрей/флакон под налягане ЮОмл/ за почистване и 
възстановяване на гумените колела на печатащи устройства 
марка/производител AF / Н К WENTWORTH LIMITED; наличие 
на сертификат/ISO 

брой 

81 
Мека универсална почистваща кърпа за 
многократна употреба с размер 320x340 мм 
по 10 бр в.опаковка 

опаковка 
Мека универсална почистваща кърпа за многократна употреба с 
размер 320x340 мм по 10 бр в опаковка, не остава 
власинки,.марка/производител AF / Н К WENTWORTH LIMITED; 
наличие на сеоти(Ьикат/180 

опаковка 

82 
Спрей /пяна/: за почистване на екрани, 
клавиатури и периферни устройства, 
мин.250 мл 

брой 
Антистатична Спрей/пяна: за почистване на екрани, клавиатури и 
периферни устройства, 250 мл, негорим,.марка/производител AF / 
Н К WENTWORTH LIMITED; наличие на сертификат/ISO 

брой 300 

83 Спрей за отстраняване на хартиени 
самозалепващи етикети - 200 мл брой 

Спрей за отстраняване на хартиени самозалепвщи етикети. 200 
мл.; марка/производител DATA FLASH / KLEINMANN 
ОтЬНналичие на сертификат/ISO 

брой 

84 Спрей за почистване на бяла дъска, мин. 250 
мл брой 

Спрей за почистване на бяла дъска, 250 мл.; марка/производител 
OFFICE POINT / ОРТЕС HANDELS GMBH наличие на 
сертификат 

брой 30 

85 Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 4 до 
6 мм, 50 бр в опаковка опаковка 

Шина за ръчно подвързване,6 мм, до 60 листа, 50 броя в 
опаковка, за листа с размер А4. 3 цвята; марка/производител 
MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT IHRACAT PLASTIK 
MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; наличие на серти<Ьикат/180 

опаковка 40 

86 . Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 7 до 
бр в опаковка опаковка 

Шина за ръчно подвързване, 8 мм, до 80 листа, 50 броя в 
опаковка, за листа с размер А4. 3 цвята; марка/производител 
MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT IHRACAT PLASTIK 
MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI: наличие на сеотиЛикатЛБО 

опаковка 10 
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87 Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 10 до 
12 мм, 50 бр в опаковка опаковка 

Шина за ръчно подвързване, 12 мм, до 120 листа, 50 броя в 
опаковка, за листа с размер А4. 3 цвята; марка/производител 
MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT IHRACAT PLASTIK 
MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI: наличие на сеотификат/ISO 

опаковка 20 

88 Лепило: сухо, мин. 15 г. брой 
Лепило: сухо 21 гр. Лепило стик, изсъхва бързо и не оставя следи. 
Нетоксично, на водна основа с винтова капачка за сигурно 
затваряне; марка/производител ORTIX / K.L.&LING 
INT.CO..LTD.: наличие на сеоти<Ьикат/180 

брой 250 

89 Лепило: течно, мин 40 мл. брой 
Лепило, течно 50мл, течно лепило с тампон за лесно и равномерно 
нанасяне. Подходящо за хартия и картон. Не судържа токсични 
елементи; марка/производител GLUE PEN / ANHUI LIGHT 
IND.I/E CO.LTD: наличие на сеоти<Ьикат/180 

брой 300 

90 Лепило: за картон и хартия, универсално, 
мин.30 г. брой 

Лепило за картон, хартия, пластмаса, универсално, В туба от 40гр. 
; В туба от 45 мл,.; полихлоропреново лепило, прави гъвкав 
лепилен слой, единично опакован в картонена 
кутиямарка/производител XELMESIL / A and J Jorge LTD; наличие 
на сертификат 

брой 120 

91 Лепило:секундно брой 

Лепило секундно. Подходящо за голямо разнообразие от 
материали, пластмаси, порцелан, керамика, гума, метал, дърво, 
кожа и други. Туба от Згр. Устойчиво на влага и висока 
темперетура; марка/производител LUNA / DIAKAK1S IMPORTS 
S.A наличие на сеотиФикат/ISO 

брой 10 

92 Лепило сухо без разтворители мин.20 г. брой 
Лепило: сухо 21 гр. Лепило стик, изсъхва бързо и не оставя следи. 
Нетоксично, на водна основа с винтова капачка за сигурно 
затваряне; марка/производител ORTIX / K.L.&LING 
INT.CO..LTD..; наличие на сеоти<Ьикат/180 

брой 

93 Лепило С 200 мин.35 гр брой 
Лепило С200, туба от 40гр, лепи хартия, картон, дърво, подови 
настилки, строителни материали; марка/производител VECTOR / 
VECTOR; наличие на сертификат/ISO 

брой 10 

94 Лепило безцветно с тампон, мин 30 г. брой 
Лепило, течно 50мл, течно лепило с тампон за лесно и равномерно 
нанасяне. Подходящо за хартия и картон. Не судържа токсични 
елементи; марка/производител GLUE PEN / ANHUI LIGHT 
IND.I/E CO.LTD: наличие на сертификат/!SO 

брой 70 

95 Лепило С - 200 на кг. килограм 
Лепило C200, кофа от 1 кг„ лепи хартия, картон, дърво, подови 
настилки, строителни материали; марка/производител VECTOR / 
VECTOR; наличие на сеотификат/ISO 

килограм 

Ластици: изработени от естествен каучук, 
ty^jH. 30 грама в опаковка опаковка 

Ластици: изработени от естествен каучук, 50 грама в опаковка, 
изработени от естествен каучук, много добра еластичност,; 
марка/производител ORTIX / K.L.&LING INT.CO..LTD наличие 
на сеотиФикат/ISO 

опаковка 350 

\ 
\ ... j 
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97 

Макетен нож голям, острие дължина 16-18 
см, за офис цели - рязане на хартия, кашони 
и други: метални водачи, автоматичен 
застопоряващ механизъм за безопасно 
рязане 

брой 

Нож макетен голям, острие с дължина 18см, за офис цели рязане 
на хартия, кашони и други: метални водачи, автоматичен 
застопоряващ механизъм за безопасно рязане. Пластмасово тяло с 
двустранно набразден улей за по-висока надеждност; 
марка/производител ARK 378 / AKAR KIRTASIYE SANAYI VE 
TICARET LTD. STI наличие на сертификат/ISO 

брой 100 

98 

Макетен нож малък, острие дължина 8-10 
см, за офис цели - рязане на хартия, кашони 
и други: метални водачи, автоматичен 
застопоряващ механизъм за безопасно 
рязане 

брой 

Нож макетен голям, острие с дължина 9см, за офис цели рязане на 
хартия, кашони и други: метални водачи, автоматичен 
застопоряващ механизъм за безопасно рязане. Пластмасово тяло с 
двустранно набразден улей за по-висока надеждност; 
марка/производител ARK377/AKAR KIRTASIYE SANAYI VE 
TICARET LTD. STL; наличие на сертификат/ISO 

брой 50 

99 
Ножица: за хартия и картон, дължина 17 см -
21 см, с пластмасова дръжка, остриета от 
неръждаема стомана 

брой 

Ножица: за хартия и картон, дължина 21 см с пластмасова дръжка, 
остриета от неръждаема стомана. Здрави и устойчиви дръжки, 
изострен връх, стоменено острие със заострен връх и ергономична 
пластмасова дръжка; марка/производител ARK / AKAR 
KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STL; наличие на 
септиЛикят/! SO 

брой 170 

100 Органайзер за бюро с мин. пет отделения брой 
Органайзер за бюро с пет отделения, прозрачено акрилен.; 
марка/производител ARK 6810 / AKAR KIRTASIYE SANAYI VE 
TICARET LTD. STI.; наличие на сертификат/ISO 

брой 100 

101 Органайзер за бюро с мин. седем отделения брой 
Органайзер за бюро с осем отделения, прозрачено акрилен. Място 
за кубче и тиксорезачка с гумени крачета за по-добра стабилност 
при работа; марка/производител ARK 2043 / AKAR KIRTASIYE 
SANAYI VE TICARET LTD. STI.; наличие на сертификат/ISO 

брой 100 

102 Острилка брой 
Острилка c метално тяло, единична, за стандартни моливи, 
изключително прецизна; марка/производител ARK / AKAR 
KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STI.; наличие на 
сертисЬи кат/l SO 

брой 400 

103 Калкулатор 12 разряден, настолен с мин. 
размери 150/180/20 мм брой 

Калкулатор 12 разряден, настолен. Размери 199 х 153 х 30 мм, 
Тегло 176 гр.; Захранване с батерия и на слънчева енергия • MU -
Маркирайте цени • Корен квадратен функция. Математическа 
функция. Плаваща или фиксирана десетична запетая.Автоматично 
закръгляване 5/4.Допълнителна памет (Mil). Пластмасови 
бутони.айте цени • Корен квадратен функция. Математическа 
функция. Тегло 176 гр.; марка/ производител CITIZEN SDC 444 
S/ CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD; наличие на 

брой 150 

V 104 KaHata за опаковане - дължина мин. 80 м. брой 
Канап за опаковане - дължина 80 м. Издръжливост 15 кг. 
марка/производител ТРК LAKOV / ТРК LAKOV; наличие на 
сертификат 

брой 120 
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105 Кабари/ пинчета за коркова дъска, цветни 
мин 25 бр в кутия кутия 

Кабари/ пинчета за коркова дъска цветни 50 бр в в картонена 
кутия; Пинчета с цветна глава за закрепване на информация върху 
дъска с коркова повърхност, стоманени с пластмасова глава, 
марка/производител DL / ARK / AKAR KIRTASIYE SANAYI VE 
TICARET I ,TD. STI: наличие на септиЛи кат/I SO 

кутия 70 

106 Кабари 40 бр. в кутия нитовани кутия 
Кабари 40 бр. в кутия, нитовани .; марка/производител MAS 305 / 
MAS MASA USTU VE OFIS GERECLERI SAN. VE TIC. A.S..; 
наличие на сертисЬикат/lSO. 

кутия 

107 Карфици с метална глава в кутийка по 100 
бр кутия 

Карфици c метална глава в кутийка по 100 бр.; 
марка/производител ORTIX / K.L.&LING INT.CO.,LTD.; наличие 
на сеотификат/ISO. 

кутия 

108 Линия: прозрачна, пластмасова 30 см брой 
Линии: прозрачни, пластмасови, ЗОсм. Изработени от здрава, 
прозрачна пластмаса.; марка/производител ARK 30 / AKAR 
KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STI.; наличие на 
сертисЬи кат/ISO 

брой 150 

109 Линия: прозрачна, пластмасова 50 см брой 
Линии: прозрачни, пластмасови, 50см. Изработени от здрава, 
прозрачна пластмаса.; марка/производител ARK 50 / AKAR 
KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STL; наличие на 
сеотисЬикат/ISO 

брой 40 

110 Поставка за тиксо, с метален резец, 
настолна, 19ммх33м(+/-10% отклонение); брой 

Поставка за тиксо, с метален резец, настолна за тиксо с размер 
18мм х ЗЗм. С тежест и основа от пътен дунапрен за стабилна 
работа; с метален резец,, марка/производител LILY 898S/ 
OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на 
септи(1)икат/180 

брой 50 

111 
Перфоратор: капацитет мин. 60 листа с 
подвижен ограничител, ергономичен 
дизайн от метална основа и ръкохватка 

брой 

Перфоратор голям: капацитет 60 листа с подвижен ограничител, 
ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка. 
Професионален, за голямо натоварване, метална конструкция със 
заключващ механизъм, ръкохватка с каучуков накрайник; 
марка/производител DL760/ LILY / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT 
IND.I/E CO.LTD.; наличие на сертификат/ISO 

брой 150 

112 
Перфоратор малък: капацитет минимум 25 
листа с подвижен ограничител, ергономичен 
дизайн от метална основа и ръкохватка, 

брой 

Перфоратор малък: капацитет 25 листа с подвижен ограничител, 
ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка. Стабилен 
офисен перфоратор с ергономичен дизайн, здрава метална основа 
и устойчива пластмасова ръкохватка. Гумирана зона предпазваща 
от приплъзване; марка/производител DL825 / LILY / OFFICE HIT / 
ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD.; наличие на сертификат/ISO 

брой 80 

1)3. 

-1 i 

Перфоратор - капацитет мин. 150 листа, с 
подрижен ограничител, ергономичен дизайн 
от метална основа и ръкохватка, 

брой 

Перфоратор голям: капацитет 150 листа с подвижен ограничител, 
ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка . 
Професионален, за голямо натоварване, метална конструкция със 
заключващ механизъм, ; марка/производител 095/ LILY / OFFICE 
HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD.; наличие на 
септиФикат/180 

брой 10 
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114 Подложка за мишка брой 
Подложка за мишка, антистатичка, текстилна, не се пързаля, 3 
цвята; марка/производител НАМА / НАМА; наличие на 
сертификат/ISO 

брой 50 

115 
Поставка вертикална, изработена от 
пластмаса, /прозрачна и в различни 
цветове/, за съхранение на документи А4 

брой 

Поставка вертикална, пластмаса, за съхранение на документи 
прозрачна и в различни цветове, за съхранение на документи А4. 
Произведена от висококачествен полистирол, решетъчен дизайн 
на моделите, подходяща за сортиране на папки и документи А4, 
размери 318 х 291 х 98мм. 9 цвята и прозрачна; 
марка/производител ARK / AKAR KIRTASIYE SANAYI VE 
TICARF.T I ТГ) STI • няличие. ня грптиЛикят/ISO 

брой 250 

116 

Поставка: хоризонтална, пластмаса, 
/прозрачна и в цветове/ за съхранение на 
документи А4, с възможност за 
надграждане; 

брой 

Поставка: хоризонтална, пластмаса, за съхранение на документи 
А4 с възможност за надграждане; прозрачна и в цветове. 
Произведена от висококачествен полистирол, мини джоб за етикет 
на поставката, възможност за вертикално надграждане на 
поставките, за съхранение на документи с формат А4, 6 цвята и 
прозрачна; марка/производител ARK / AKAR KIRTASIYE 
SANAYI VE TICARET LTD. STI.; наличие на сертификат/ISO 

брой 350 

117 
Нож за отваряне на писма от хромиран 
материал, с дръжка, дължина на работния 
участък 10 см 

брой 
Нож за отваряне на писма от хромиран материал, с дръжка, 
дължина на работния участък 10 см; марка/производител MAS / 
MAS BURO MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STL; наличие на 
сеотиФикат/ISO 

брой 35 

118 Мокрител брой 
Мокрител, за овлажняване на пръстите; марка/производител ARK 
/ AKAR KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STI.; наличие на 
сертификат/ISO 

брой 

119 Кламеродържател с магнитен капак брой 

Кламеродържател c магнитен капак, за съхранение на метални 
кламери,прозрачно тяло с цветен капак,; марка/производител 
ARK / AKAR KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STL; 
наличие на сеотиФикат/ISO 

брой 15 

120 Поставка за индекси /за индекси с размери 
20-25 на 45-50 мм/. брой 

Поставка за индекси подходящи за стандартно работно място, 
изработени от пластмаса, пластмасова конструкция, за 
многократна употреба, комбинирана практична поставка за 
самозалепващи листчета и индекси, подходяща за индекси с 
размери ш:25 мм х д: 45 мм марка/производител НОРАХ / 
TAIWAN НОРАХ CHEMS. MFG CO. TD; наличие на 
ррптиЛикятЛЧО 

брой 

121 

]̂ 1апка: от PVC (поливинилхлорид) с 
перфорация; прозрачна корица отпред и 
цветна долна корица; машинка за захващане 
на. перфорирани листа А4, да се предлага в 
мцн 6 цв^та, 50 броя в пакет 

пакет 

Папка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация; прозрачна 
корица отпред и цветна долна корица; машинка за захващане на 
перфорирани листа А4, 11 цвята, 50 броя в пакет. Сменяем етикет 
за надписване, антистатична; марка/производител CASSA / MAS 
MASA USTU VE OFIS GERECLERI SAN. VE TIC. A.S.. наличие 
на сертификат/ISO 

пакет 3000 

- ^ 
' V 
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122 Папка: от PVC c машинка без перфорация; 
формат А4 брой 

Папка: от PVC (поливинилхлорид) без перфорация; прозрачна 
корица отпред и цветна долна корица; машинка за захващане на 
листа А4, 5 цвята, Сменяем етикет за надписване, антистатична; 
марка/производител SPREE / MAS MASA USTU VE OFIS 
GERECLERI SAN. VE TIC. A.S.. наличие на сертификат/ISO 

брой 

123 

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 

Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4; с 
широчина от на гърба 7,5 см; със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа с два ринга; 12 различни цвята. 
Изработен от РР материал . Рамери 258 х 318 х 75мм; 
марка/производител ЕСОМАХ / NEDA ITHALAT IHRACAT LTD.; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 7000 

124 

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 

Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4; с 
широчина от на гърба 3 см; със сменяем етикет; здрави механизми 
за перфорирани листа с два ринга;отвор за захващане, 6 различни 
цвята. Изработен от РР материал . марка/производител EUROPA / 
HALAS IRODASZERGYARTO KFT. ;наличие на сертификат/ISO 

брой 

125 

Папка: класьор, с PVC покритие, за 
съхранение на документи А4; с широчина 
на гърба от 4 до 5 см; със сменяем етикет; 
здрави механизми за перфорирани листа; с 
два ринга, да се предложи доставка в поне 5 
различни цвята; 

брой 

Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4; с 
широчина от на гърба 5 см; със сменяем етикет; здрави механизми 
за перфорирани листа с два ринга; 12 различни цвята. Изработен 
от РР материал . Рамери 258 х 318 х 50мм;; марка/производител 
ЕСОМАХ / NEDA ITHALAT IHRACAT LTD.; наличие на 
сертификат/ISO 

брой 4000 

126 

Папка: банков класьор, сменяем етикет, 
различни цветове, здрави механизми за 
перфорирани листа; с два ринга, 7 см с 
размер 220x235 мм 

брой 

Папка: банков класьор, сменяем етикет, различни цветове, здрави 
механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см с размер 
220x235 мм. Изработен от РР материал . марка/производител 
HERLITZ / HERLITZ PBS AG ; наличие на сертификат/ISO 

брой 

127 i. 

Папка: банков класьор, сменяем етикет, 
различни цветове, здрави механизми за 
перфорирани листа; с два ринга, 7 см с 
размер-250x140 мм 

брой 

Папка: банков класьор, сменяем етикет, различни цветове, здрави 
механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с размер 
250x140 мм. Изработен от РР материал . марка/производител 
DONAU / BIELLA Switzerland ; наличие на сертификат/ISO 

брой 



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

Папка - Дело, изработени от мукава ,бяла с твърдо чело -
текстилно платно, с възможност за надписване и номериране. 
Рамери 225 х 330 х 80мм; марка/производител POLYKART / 
MULTIPRINT: наличие на сеотиФикат/ISO 

брой 1500 

129 Папка картонена без машинка брой 
Папка картонена без машинка ; картон 270гр/кв м, капацитет 100 
листа, марка/производител POLYKART / MULTIPRINT; наличие 
на сертиФикат/ISO. 

брой 1300 

130 Папка: Дело, с връзки, с гръб книговинил брой 
Папка - Дело, с връзки ,бяла с твърдо чело - книговинил, с 
възможност за надписване и номериране. Рамери 225 х 330 х 
85мм; марка/производител POLYKART / MULTIPRINT; наличие 
на сертификат/ISO 

брой 

131 Папка: Дело, с връзки, с гръб кожа брой 
Папка: Дело, с връзки, с гръб кожа, бяла с твърдо чело - кожа, с 
възможност за надписване и номериране. Рамери 225 х 330 х 
85мм; марка/производител POLYKART / MULTIPRINT; наличие 
на сетиФикат/^О 

брой 

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

Папка картонена с машинка без лого, картон .270 гр/кв м, 
капацитет 150 листа, марка/производител POLYKAR T / 
MULTIPRINT: наличие на сертификат/ISO. 

брой 

133 Папка: Дело с лого по образец, с връзки, с 
гръб книговинил брой 

Папка: Дело с лого по образец, с връзки, с гръб книговинил - с 
възможност за надписване и номериране; марка/производител 
POLYKART / MULTIPRINT; наличие на сертификат/ISO 

брой 

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

Папка картонена с машинка с лого по образец; картон .270гр/кв м, 
капацитет 150 листа, марка/производител POLYKART / 
MULTIPRINT; наличие на сертификат/ISO 

брой 350 

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

Папка прозрачна с копче и перфорация за съхранение на 
документи с размер А4. Изработена от PVC материал с 
европерфорация; марка/производител SNOPAKE / SNOPAKE LTD 
: наличие на сертификат 

брой 700 

136 Папка с копче А4 265х355мм непрозрачна 
без перфорация брой 

Папка с копче А4 265х355мм непрозрачна без перфорация , 
изработена от РР материал, плътна и здрава за трайно използване, 
ARK / AKAR KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STL; 
наличие на ceoтиФикатЛвО 

брой 

137 

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

брой 

Папка: c ластик, ПП материал, за съхранение на документи А4. 
капацитет 250 листа, 7 цвята. Изработена от полипропилен, 
водонепромокаема, марка/производител MGY / NEDA ITHALAT 
IHRACAT LTD.; наличие на сертификат/ISO 

брой 1800 

Ъ.8 " 
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1Ц^_ка: с ластик, изработена от картон, за 
съхранение на документи А4, да се 
n^CTJjara в мин 4 цвята, картон -мин.250 гр 
КВ^ч 

брой 

Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на 
документи А4, предлага се в 6 цвята, картон -.320 гр кв м 
Изработена от твърд гланциран картон. Размери 230 х 320мм; 
марка/производител RED/FABRIANO; наличие на сертификат/ISO 

брой 800 
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139 

Папка: c ластик, изработена от картон, за 
съхранение на документи А4, да се 
предлага в мин 3 цвята, с три странични 
капака 

брой 
Папка: с ластик, изработена от картон, за документи А4 с три 
странични капака, да се предлага в 7 цвята,. Изработена от твърд 
гланциран картон. Раьзмери 270 х 350, марка/производител 
RED/FABRIANO; наличие на сертификат/ISO 

брой 

140 

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 

Папка: с ластик, изработена от картон, за документи А4 с три 
странични капака, тип кутия, с гръб 6 см, предлага се в 7 цвята,. 
Изработена от твърд гланциран картон. Раьзмери 240 х ЗЗОхбОмм; 
марка/производител RED/FABRIANO; наличие на сертификат/ISO 

брой 300 

141 Папка: тип L-джоб, А 4 /пакет - мин.ЮО бр/ 
прозрачна пакет 

Папки L-образни, А4 пакет от 100 бр. Изработени от 
висококачествен прозрачен, 90 микронов полипропилен. 
Двустранно отваряне, антистатична прозрачна матова повърхност; 
марка/производител SPREE / MAS BURO MALZEMELERI SAN. 
VE TIC. LTD. STI; наличие на сертификат/ISO 

пакет 600 

142 Папка-джоб стандартна перфорация А 4, 
кристал, мин. 100 бр в опаковка опаковка 

Папка джоб стандартна перфорация А4 кристал, 100 броя в 
опаковка. Произведена от РР материал, 25 микрона, антистатичен, 
лесен за отваряне; марка/производител SPREE / MAS BURO 
MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI; наличие на 
септисЬи кат/I SO 

опаковка 6000 

143 Папка-джоб стандартна перфорация А 4, 
мат, мин. 100 бр в опаковка опаковка 

Папка джоб стандартна перфорация А4 мат, 100 броя в опаковка. 
Произведена от РР материал, 25 микрона, антистатичен, лесен за 
отваряне;марка/производител8Р11ЕЕ / MAS BURO 
MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI; наличие на 
сеотисЬи кат/ISO 

опаковка 

144 

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

брой 

Папка за картотека: външен пластмасов гребен, вътрешен 
пластмасов държач за документи, от картон, за документи с 
зазмери А4. Подходяща за класифициране на данни в специални 
картотеки, с външен гребен от полистирол, улей с подвижна лента 
за надписване, изработен от 280гр картон; марка/производител 
POLYKART / MULTIPRINT; наличие на сертификат/ISO 

брой 270 

145 Висяща папка за картотека JI-образна с 
машинка брой 

Висяща папка за картотека Л-образна с машинка,изработена от 
цветен Kraft картон, 230 гр./м2, комплект с прозрачна табела за 
надписване, с метална машинка за захващане на документи с 
формат А4, HERLITZ / HERLITZ PBS AG ; наличие на 
септиЛикат 

брой 

\ ' V> 

\ x ' 
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146 

Папка Дело 295-300 мм х435-440 мм 
изработена от мукава, бяла ,текстилно 
платно, гръб 45 мм, с вътрешни текстилни 
шини, захванати за г ърба двустранно 
симетрично с ширина 20 мм, с връзки /по 
образец/ 

брой 

Папка: Дело 295-300 мм х 435-440 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 приложен образец); марка/производител POLYKART / 
MULTIPRINT; наличие на сертификат/ISO, 

брой 

147 

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, изработена от мукава, бяла, текстилно платно; 
гръб 45мм.; с вътрешни текстилни шини, захванати за гърба 
двустранно симетрично с ширина 20 мм., с връзки (по приложен 
образец); марка/производител POLYKART / MULTIPRINT; 
наличие на сертификат/ISO, 

брой 

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

Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал, Ширина на папката 
18 мм.; марка/производител OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E 
CO.LTD.; наличие на сеотификат/ISO 

брой 30 

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

Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал. Ширина на папката 
32 мм., черна цвят ; марка/производител ESSELTE / ESSELTE; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 

150 

Архивна висяща папка тип ZIPPEL, система 
Zippel (T-Gleit-Hefter) А4 с висене от страна 
на прикачването; рециклиран картон 250 
г/кв.м; биговане за увеличен капацитет до 
500 листа. 

брой 

Архивна висяща папка тип ZIPPEL, система Zippel (T-Gleit-Hefter) 
А4 с висене от страна на прикачването; рециклиран картон 250 
г/кв.м; биговане за увеличен капацитет до 500 листа.; 
марка/производител ZIPPEL / ZIPPEL GMBH&CO KG 
MASCHINENFABRIK, наличие на сертификат 

брой 

151 

Архивен висящ класьор тип ZIPPEL, 
система Zippel (T-Gleit-Hefter) DIN А4, 
двустранно затворен; двустранно окачващ 
се; твърд картон; широчина на дъното 8 см, 
система за прикачване за свободни листа 
или папки А4, без печат, цвят на картона 
черен - мрамор. 

брой 

Архивен висящ класьор тип ZIPPEL, система Zippel (T-Gleit-
Hefter) DIN А4, двустранно затворен; двустранно окачващ се; 
твърд картон; широчина на дъното 8 см, система за прикачване за 
свободни листа или папки А4, без печат, цвят на картона черен -
мрамор..; марка/производител ZIPPEL / ZIPPEL GMBH&CO KG 
MASCHINENFABRIK, наличие на сертификат 

брой 

^ J 52 
Разделител за класьори: изработени от 
картон, размер А4, 10 теми, в различни 
Л\ цветове 

опаковка 
Разделител за класьори: картон, А4,10 теми в различни цветове. 
Европерфорация, изработени от картон, удобни за надписване; 
марка/производител RED/FABRIANO; наличие на сертификат/ISO 

опаковка 900 

Ч _'. , 

15\ 
\ / / 

£#з,делител за класьори: РР материал, размер 
А4, 10 теми, в различни цветове 

\ 
\ 

опаковка 

Разделител за класьори: А4,10 теми в различни цветове. 
Европерфорация, изработени от качествен PVC материал, удобен 
за разделяне по номера; марка/производител OFFICE HIT / 
ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD.; наличие на сертификат/ISO 

опаковка 250 



154 Разделител за класьори: РР материал,размер 
А4, с букви от А до Я опаковка 

Разделител за класьори: 120микрона полипропилен, А4, с букви от 
А до Я. Пластмасов азбучен разделител с европефорация. Размери 
225 х 297мм; марка/производител ESSELTE / ESSELTE; наличие 
на сеоти(Ьикат/180 

опаковка 250 

155 

Разделители за класьори: малки, 
хоризонтални, 10.5x24 см,/ (+/-10%)/ с два 
отвора, картон, мин. 100 броя в опаковка, 
мин. 2 цвята 

опаковка 

Разделители за класьори: малки, хоризонтални, 105 х 235 мм, с 
два отвора , 100 броя в опаковка, 4 цвята. Изработени от картон 
190 гр. Формат 1/3 А4; марка/производител ТОР О / ROEL - 98 
LTD наличие на сертификат/ISO 

опаковка 250 

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

Разделител за класьори: 120 микрона полипропилен, А4 с цифри 
от 1 до 31. С европерфорация; марка/производител ESSELTE / 
ESSELTE; наличие на сеотифи кат/ISO 

опаковка 60 

157 

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

пакет 

Спирали за подвързване:изработени от PVC, размер ф45-51, 
дължина 30 см, 2 цвята, 50бр в опаковка. Капацитет: 450-500 
листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; наличие на 
септи(Ьикат/180 

пакет 50 

158 

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 

пакет 

Спирали за подвързване:изработени от PVC, размер ф32-34, 
дължина 30 см, 2 цвята, 50бр в опаковка. Капацитет: 320-340 
листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; наличие на 
септи (Ьи кат/J SO 

пакет 30 

159 

Спирали за подвързване: изработени от 
PVC, да се предлагат поне в два цвята, 
дължина 30 см, размери: ф 22-25 мм по 
мин.ЮО бр. в пакет 

пакет 

Спирали за подвързване:изработени от PVC, размер ф22-25, 
дължина 30 см, 2 цвята, ЮОбр в опаковка. Капацитет: 220-235 
листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; наличие на 
септи(Ьикат/180 

пакет 50 

160 

Спирали за подвързване: изработени от 
PVC, да се предлагат поне в два цвята, 
дължина 30 см, размери: ф 18-20 мм по 
мин.ЮО бр. в пакет 

пакет 

Спирали за подвързване-.изработени от PVC, размер ф 18-20, 
дължина 30 см, 2 цвята, ЮОбр в опаковка. Капацитет: 180-200 
листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; наличие на 
сеоти(Ьикат/180 

пакет 30 

161 

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

пакет 

Спирали за подвързване:изработени от PVC, размер ф 14-i6, 
дължина 30 см, 4 цвята, ЮОбр в опаковка. Капацитет: 135-150 
листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; наличие на 
септи <Ьи кат/1 SO 

пакет 60 

^Г62 -

о Л 1 

Спирали за подвързване: изработени от 
£VC, да се предлагат поне в два цвята, 
дължина 30 см, размери: ф 10-12.5 мм по 
м^н. 100 бр. в пакет 

пакет 

Спирали за подвързване:изработени от PVC, размер ф10-12,5, 
дължина 30 см, 4 цвята, ЮОбр в опаковка. Капацитет: 60 -115 
листа; марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; наличие на 
септи (Ьи кат/1 SO . _ 

пакет 40 



* - <T « W W * » * * 9 9 w 9 9 9 9 9 9 9 9 9 » « V 1 9 » 9 9 1 • » ! I I I I I I • i I I i § 

• - • • • 1 ' "'V 

163 

Спирали за подвързване: изработени от 
PVC, да се предлагат поне в два цвята, 
дължина 30 см, размери: ф 6-8 мм по мин. 
100 бр. в пакет 

пакет 

Спирали за подвързване:изработени от PVC, размер фб-8, 
дължина 30 см, 4 цвята, ЮОбр в опаковка. Капацитет: 15-25 листа; 
марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; наличие на 
cer>THdmKaT/ISO 

пакет 

164 
Етикети самозалепващи бели, 61-65 мм/33-
38 мм мин. 100 бр в кутия; 21 броя на лист 
А4 

кутия 

Етикети самозалепващи бели, 63.5мм/38 мм, 100 бр в кутия; 21 
броя на лист. Етикети за лазерни и мастиленоструйни принтери и 
копирни машини. Залепват бързо и здраво с възможност за лесно 
отстраняване без да оставят следи от лепилото; 
марка/производител MULTI 3 / APLI / APLI PAPER S.A.; наличие 
на септиЛикятЛЯО 

кутия 30 

165 
Етикети самозалепващи бели, 105/37 мм (+/-
10% отклонение от размерите) мин. 100 бр в 
кутия; 16 бр на лист А4 

кутия 

Етикети самозалепващи бели, Ю5мм/35 мм, 100 бр в кутия; 16 
броя на лист. Етикети за лазерни и мастиленоструйни принтери и 
копирни машини. Залепват бързо и здраво с възможност за лесно 
отстраняване без да оставят следи от лепилото; 
марка/производител MULTI 3 / APLI / APLI PAPER S.A.; наличие 
на септиЛикат/ISO 

кутия 

166 
Етикети самозалепващи бели, 48-52мм/28-
32мм; мин. 100 бр в кутия, 40-44 етикета на 
лист А4 

кутия 

Етикети самозалепващи бели, 51.5мм/29.7 мм, 100 бр в кутия; 40 
броя на лист., 48.5мм/28.4 мм, 100 бр в кутия; 44 броя на лист 
Етикети за лазерни и мастиленоструйни принтери и копирни 
машини. Залепват бързо и здраво с възможност за лесно 
отстраняване без да оставят следи от лепилото; 
марка/производител MULTI 3 / APLI / APLI PAPER S.A. ; наличие 
на penTMftiHicaT/ISO 

кутия 10 

167 
Еггикети самозалепващи бели, 70мм/42мм 
(+/-10% отклонение от размерите), мин. 100 
бр в кутия по 21 на лисг А 4 

кутия 

Етикети самозалепващи бели, 70мм/42.4 мм, 100 бр в кутия; 21 
броя на лист. Етикети за лазерни и мастиленоструйни принтери и 
копирни машини. Залепват бързо и здраво с възможност за лесно 
отстраняване без да оставят следи от лепилото; 
марка/производител MULTI 3 / APLI / APLI PAPER S.A.; наличие 
на септи гЬи кат/1 SO 

кутия 

168 Етикети самозалепващи бели, 1 етикет на 
лист А 4 , мин.ЮО бр листа в кутия кутия 

Етикети самозалепващи бели 297мм/2Ю мм, А 4 кутия, 1 етикет 
на лист, 100 бр листа. Етикети за лазерни и мастиленоструйни 
принтери и копирни машини. Залепват бързо и здраво с 
възможност за лесно отстраняване без да оставят следи от 
лепилото; марка/производител MULTI 3 / APLI / APLI PAPER S.A. 
: наличие на септиЛ1икат/Т80 

кутия 

169 ^гикети самозалепващи бели 70x50,8 мм 
мин. 100 бр. в кутия, 15 етикета на лист 
Ч ) К ч'.< х 

V \ 

кутия 

Етикети самозалепващи бели 70x50,8 мм , 15 етикет на лист, 
кутия от 100 бр листа. Етикети за лазерни и мастиленоструйни 
принтери и копирни машини. Залепват бързо и здраво с 
възможност за лесно отстраняване без да оставят следи от 
лепилото; марка/производител MULTI 3 / APLI / APLI PAPER S.A. 
: наличие на септиЛикат/ISO 

кутия 

jO 
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170 Лента самозалепваща /тиксо/: ширина:мин. 
18 мм, дължина: 30 м. мин. брой 

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 18мм, дължина: 33 м. 
Самозалепваща лента, непожълтява с времето, безцветно, 
устойчиво на стареене, UV лъчи, влага и ниски и високи 
темперетури; марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING 
INT.CO..LTD: наличие на септи&икат 

брой 350 

171 Лента самозалепваща /тиксо/:ширина:мин 
35 мм, дължина 60 м. мин. брой 

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 38мм, дължина: 66 м. 
Самозалепваща лента, непожълтява с времето, безцветно, 
устойчиво на стареене, UV лъчи, влага и ниски и високи 
темперетури; марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING 
INT.CO..LTD: наличие на септиАикат 

брой 450 

172 Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин 
48 мм/50м. мин. кафява брой 

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 48мм, дължина: 60 м. 
Самозалепваща лента, кафяво устойчиво на стареене, UV лъчи, 
влага и ниски и високи темперетури; марка/производител TAPE 
HIT / K.L.&LING INT.CO.,LTD; наличие на сертификат 

брой 250 

173 Лента опаковъчна 50/ 60 м. брой 

Лента опаковъчна, самозалепваща /тиксо/: ширина: 50мм, 
дължина: 60 м. Самозалепваща лента, непожълтява с времето, 
устойчиво на стареене, UV лъчи, влага и ниски и високи 
темперетури; марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING 
INT.CO..I,TD: наличие на септиЛикат 

брой 
• 

174 
Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 
мин.12мм/10м мин прозрачна брой 

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 12мм, дължина: 10 м. 
Самозалепваща лента,прозрачна, непожълтява с времето, 
безцветно, устойчиво на стареене, UV лъчи, влага и ниски и 
високи темперетури; марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING 
INT.CO..LTD: наличие на септиЛикат 

брой 

175 Лента самозалепваща /тиксо/: 12мм/33м 
мин., прозрачна брой 

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 12мм, дължина: 33 м. 
Самозалепваща лента,прозрачна, непожълтява с времето, 
безцветно, устойчиво на стареене, UV лъчи, влага и ниски и 
високи темперетури; марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING 
INT.CO..LTD: наличие на ссптигЬикат 

брой 180 

176 Лента самозалепваща /тиксо/: 25мм/66м 
мин., прозрачна брой 

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 25мм, дължина: 66 м. 
Самозалепваща лента, непожълтява с времето, безцветно, 
устойчиво на стареене, UV лъчи, влага и ниски и високи 
темперетури; марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING 
INT.CO..I .TD: наличие на септиФикат 

брой 120 

177 Секретна лепяща лента: 35 мм/30 м брой 

Секретна лепяща лента: 35 мм/30 м;,предлага се в 2 цвята-синя и 
червена,подсигурява и запечатва, прави видим всеки опит да се 
отварят документите, марка/производител TAMPERSAFE ТМ 
/INDIGO INDUSTRIAL SUPPLIES LTD; наличие на 
сеетиФикат/ISQ _ . . .. - — . . ,. . . 

брой 30 
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178 
Тиксо хартиено за защита на повърхности, 
устойчиво на влага и разтворители - 38 мм х 
50м 

брой 

Лента хартиена лепяща, 38 мм на 50 м, при краткотрайно 
залепване не нарушава повърхността на детайла и не оставя 
лепило. Устойчиво при темперетура до 60 градуса; устойчиво на 
влага и разтворители, марка/производител TAPE HIT / 
K.I ..&! JNG INT.CO..LTD: наличие на септиАикат 

брой 

179 
Тиксо хартиено за защита на повърхности, 
устойчиво на влага и разтворители - 19мм х 
50м 

брой 

Лента хартиена лепяща, 19 мм на 50 м, при краткотрайно 
залепване не нарушава повърхността на детайла и не оставя 
лепило. Устойчиво при темперетура до 60 градуса; устойчиво на 
влага и разтворители марка/производител MUROLL / MUROLL 
PAPIER-IJ.: наличие насеоти(Ьикат/1ЯО 

брой 

180 
Тиксо хартиено за защита на повърхности, 
устойчиво на влага и разтворители - 25мм х 
50м 

брой 

Лента хартиена лепяща, 25 мм на 50 м, при краткотрайно 
залепване не нарушава повърхността на детайла и не оставя 
лепило. Устойчиво при темперетура до 60 градуса; устойчиво на 
влага и разтворители, марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING 
INT.CO..LTD: наличие на септигЬикат 

брой 

181 
Тиксо хартиено за защита на повърхности, 
устойчиво на влага и разтворители - 50мм х 
50м 

брой 

Лента хартиена лепяща, 50 мм на 50 м, при краткотрайно 
залепване не нарушава повърхността на детайла и не оставя 
лепило. Устойчиво при темперетура до 60 градуса; устойчиво на 
влага и разтворители, марка/производител TAPE HIT / 
K.L.&LING INT.CO..LTD: наличие на септиЛикат 

брой 

182 Лента двойно лепяща: широчина 50 мм, 
дължина 50 м брой 

Лента двойно лепяща, широчина 50 мм на 50м. Двустранно 
залепваща лента на солвентна осново, гарантира перфектно 
залепване и от двете страни, за лесно и качествено залепване; 
марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING INT.CO..LTD; 
наличие на септиЛжкат 

брой 

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

Лента двойно лепяща, широчина 15 мм на ЗЗм. Двустранно 
залепваща лента на солвентна осново, гарантира перфектно 
залепване и от двете страни, за лесно и качествено залепване; 
марка/производител TAPE HIT / K.L.&LING INT.CO.,LTD; 
наличие на септиЛикат 

брой 70 

184 Телбод машинка: за минимум 20 листа брой 

Телбод машинка: за 20 листа, съвременен ергономичен дизайн, 
ръкохватката завършва с мек каучуков накрайник, работи с 
телчета 24/6 ; марка/производител DL 207/ LILY / OFFICE HIT / 
ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на сертификат / /ISO 

брой 400 

"185 Телбод машинка: за минимум 50 листа 

1 v 1 

брой 

Телбод машинка: 50 листа. За голямо натаварване, метални 
аксесоари, пластмасова основа и гумирана грип зона. Дълбочина 
на захващане до 85 мм. Ръкохватката завършва с мек каучуков 
накрайник, метален телбод. Работи с телчета 24/6, 26/6, 23/6, 23/8, 
марка/производител DL238 / LILY / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT 
IND.I/E CO.LTD; наличие на сертификат / /ISO 

брой 250 



186 Телбод №10 брой 

Телбод машинка № 10 : за 10 листа, съвремене1 )гономичен 
дизайн, метални работни части, работи с телчета № 10; 
марка/производител LILY 626 / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT 
IND.I/E CO.LTD: наличие на сеотиАикат / /ISO 

брой 

187 Телчета за телбод 23/8 мм; мин.1000 бр в 
кутия кутия 

V 

Телчета за телбод 23/8 мм; 1000 бр в кутия. Изработени от 
висококачествена стомана с повишена твърдост за прецизна и 
безпроблемна работа; марка/производител LILY / OFFICE HIT / 
ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на сертификат/ISO 

кутия 10 

188 Телчета за телбод 23/10 мм; мин. 1000 бр в 
кутия кутия 

Телчета за телбод 23/10 мм; 1000 бр в кутия. Изработени от 
висококачествена стомана с повишена твърдост за прецизна и 
безпроблемна работа, марка/производител LILY / OFFICE HIT / 
ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на сертификат/ISO 

кутия 

189 Телчета за телбод 24/6 мм; мин. 1000 бр в 
кутия кутия 

Телчета за телбод 24/6 мм; 1000 бр в кутия. Изработени от 
висококачествена стомана с повишена твърдост за прецизна и 
безпроблемна работа; марка/производител TIP - ТОР / LILY / 
OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на 
септи<Ьикат/180 

кутия 1200 

190 Телчета за телбод 24/8 мм; мин.1000 бр в 
кутия кутия 

Телчета за телбод 24/8 мм; 1000 бр в кутия. Изработени от 
висококачествена стомана с повишена твърдост за прецизна и 
безпроблемна работа; марка/производител LILY / OFFICE HIT / 
ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на сертификат/ISO 

кутия 70 

191 Телчета за телбод № 10; мин. 1000 бр в 
кутия кутия 

Телчета за телбод № 10; 1000 бр в кутия. Изработени от 
висококачествена стомана с повишена твърдост за прецизна и 
безпроблемна работа; марка/производител LILY / OFFICE HIT / 
ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD; наличие на сертификат/ISO 

кутия 2500 

192 Антителбод, метален корпус с пластмасово 
допълнение брой 

Антителбод метален корпус с пластмасово допълнение. 
Освобождава всички стандартни телчета, ергономична защитна 
зона за пръстите, метални челюсти с пластмасова зона за 
захващане; марка/производител LILY / OFFICE HIT / ANHUI 
LIGHT IND.I/E CO.LTD.: наличие на сеотиЛикат/ISO 

брой 160 

193 
Тетрадка протоколна мин . 180 листа, формат 
А 4 /твърди корици/ , т я л о от офсетова 
хартия, 70 гр кв.м. , редове 

брой 
Тетрадка протоколна 200 листа, формат А 4 твърди корици, тяло 
от 70гр офсетова хартия, редове; марка/производител AKVAREL 
/ AKVAREL; наличие на сертификат/ISO 

брой 230 

Г94 
• N 

Тетрадка протоколна мин.80 листа, формат 
А'*4\\твърди корици, тяло от офсетова 
хартия, 70 гр кв.м, редове 

брой 

Тетрадка протоколна 80 листа, формат А 4, твърди корици тяло от 
70гр офсетова хартия, редове; марка/производител AKVAREL / 
AKVAREL; наличие на сертификат/ISO 

брой 70 
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195 
Тетрадка протоколна мин. 80 листа, формат 
А5, твърди корици тяло от офсетова хартия, 
редове,70 гр.кв.м 

брой 
Тетрадка протоколна 80 листа, формат А5, твърди корици тяло от 
70гр офсетова хартия, редове; марка/производител AKVAREL / 
AKVAREL; наличие на сертификат/ISO 

брой 

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

Тетрадка протоколна със спирала А5 твърди корици тяло от 70гр. 
офсетова хартия 200 листа; марка/производител BLACK & 
WHITE / MEG BLACK & WHITE; наличие на сертификат 

брой 70 

197 Тетрадка, офсет, линирана, мин.80 листа, 
формат А4, меки корици, 70 гр кв.м брой 

Тетрадка, офсет, линирана, 80 листа, формат А4, меки корици, 70 
гр кв.м; марка/производител MULTIPRINT / MULTIPRINT; 
наличие на сертификат/ISO 

брой 20 

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

Тетрадка със спирала формат А5, меки корици 80 листа, 70 гр 
кв.м; марка/производител MULTIPRINT / MULTIPRINT; наличие 
на сеотификат/ISO 

брой 30 

199 
Тетрадка офсет, линирана, мин.90 листа 
формат А4, твърди корици, спирала 70 
гр.кв.м 

брой 
Тетрадка офсет, линирана, 100 листа формат А4, твърди корици, 
спирала 70 гр.кв.м, марка/производител BLACK & WHITE / MEG 
BLACK & WHITE; наличие на сертификат 

брой 

200 
Тетрадка офсет, линирана, мин. 90 листа 
формат А5, твърди корици, спирала 70 
гр.кв.м. 

брой 
Тетрадка офсет линирана 100 листа формат А5, твърди корици, 
спирала 70 гр.кв. м, марка/производител BLACK & WHITE / 
MEG BLACK & WHITE; наличие на сертификат 

брой 

201 Тънкописец 0,5 мм с цветове син и черен брой 
Тънкописец 0.5 мм с цветове син и черен. Капачка в цвета на 
мастилото, филцов връх; марка/производител AIHAO 8620 / 
WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на 
сеоти(Ьи кат/ISO 

брой 550 

202 тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен брой 
Тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен. Филцов връх, клипс на 
капачката, пластмасов корпус, вентилираща капачка; 
документално мастило, марка/производител CENTROPEN 2621/ 
CENTROPEN; наличие на сеоти&икат 

брой 60 

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

Тънкописец 0.7 мм, перманентен, син, черен, червен, зелен . 
Капачка с клип, водоустойчиво и светлоустойчиво мастило,; 
марка/производител FABER CASTELL MULTIMARK 1513 F/ 
FABER CASTELL AKTIENGESELLSCHAFTHann4He на 
септиАикатЛЯО 

брой 60 

- £0 4 Флумастери: комплект по 4 цвята комплект 
Флумастери, комплект 4 цвята с изтриваемо мастило. 
Вентилираща капачка, напълно безвредно; марка/производител 
LUXOR / LUXOR INTERNATIONAL PTV; наличие на 
ceDTnd)HKaT/ISO 

комплект 230 
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205 
Химикал обикновен /връх 0,8 мм/, да се 
предлага в 4 цвята/син, черен, червен, 
зелен/ 

брой 

Химикал обикновен връх 0,8 мм, капачка с клипс. За комфортно и 
гладко писане. Капачка с клипс в цвета на мастилото, връх от 
неръждаема стомана. Предлага се в 4 цвята/син 
,черен,червен,зелен/; марка/производител AIHAO 5581 / 
WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на 
септиЛикат/ISO 

брой 5000 

206 
Химикал автоматичен със сменяем 
обикновен пълнител, син цвят, с тънък връх 
0,5-0,7 мм 

брой 

Химикал автоматичен със сменяем обикновен пълнител, син цвят, 
с тънък връх 0,7 мм. Плътно тяло, ергономична гумирана грип 
зона и клипс; марка/производител AIHAO 505 / WENZHOU 
AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на сертификат/ISO 

брой 2500 

207 Химикалки със стоманен клипс и метален 
бутон, обикновен пълнител брой 

Химикалки със стоманен клипс и метален бутон, обикновен 
пълнител връх 0,5 мм. За комфортно и гладко писане. Тънко 
пластмасово тяло,; марка/производител AIHAO 511 / WENZHOU 
AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на сертификат/ISO 

брой 5000 

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

Химикалки със стоманен клипс и метален бутон, дебел пълнител,. 
Плътно тяло, ергономична грип зона ; марка/производител 
AIHAO EL 77 / WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; 
наличие на сеоти(Ьикат/180 

брой 70 

209 Пълнител за Химикалки със стоманен 
клипс и метален бутон, дебел пълнител брой 

Пълнител за Химикалки със стоманен клипс и метален бутон, 
дебел пълнител, марка/производител AIHAO / WENZHOU 
AIHAO PEN TRADE CO.. LTD.; наличие на сеотисЬикат/180 

брой 

210 Химикалка тип ролер, връх 0.7 мм брой 

Химикалка тип ролер.Връх 0,7 мм, връх от чиста стомана с 
волфрам-карбидно топче, с клипс,ергономичен дизайн,гумен грип 
за комфортно писане ; марка/производител LUXOR RIO GEL/ 
LUXOR INTERNATIONAL PTV; наличие на сертификат/ISO 

брой 120 

211 Писалка с черен цвят на писане, в 
пластмасова кутия с капак брой 

Писалка c черен цвят на писане, в пластмасова кутия с капак, 
модерен изчистен дизайн; марка/производител LUXOR / LUXOR 
INTERNATIONAL PTV; наличие на сеотификат/ISO 

брой 

212 Гел-ролер 0.7мм, капачка с метален клипс, 
цвят на писане:черен и син брой 

Гел-ролер 0.7мм, капачка с метален клипс, цвят на писане:черен 
и син, късо тяло със стабилен клипс, грип зона за захващане, 
бързосъхнещо мастило ; марка/производител PENTEL BL27/ 
PENTEL STATIONERY CO.,LTD; наличие на сертификат/ISO 

брой 

213 Пълнител за Гел-ролер 0.7мм, капачка с 
метален клипс, цвят на писане:черен и син брой 

Пълнител за Гел-ролер 0.7мм, капачка с метален клипс, цвят на 
писане:черен и син, гелово мастило, марка/производител PENTEL 
LR7 / PENTEL STATIONERY CO.,LTD; наличие на 
сеоти(Ьикат/180 

брой 
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214 

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 
Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, фолио и 
др.; дебелина на писеца - 0.5 мм, предлага се в в 4 цвята: черен, 
червен, син, зелен, AIHAO Х122/ WENZHOU AIHAO PEN 
TRADE CO., LTD.; наличие на сертификат/ISO 

брой 450 

215 

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 

Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, фолио и 
др.; дебелина на писеца - 0,8 мм. 5 цвята / черен,червен,син , 
зелен, бял/. За всички видове повърхности. Капачка с клипс в 
цвета на матилото, бързосъхнеща формула, водо- и 
светоустойчиво мастило.; марка/производител AIHAO / 
WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на 
септиЖик-ят/Г^О 

брой 350 

216 

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 

Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, фолио и 
др.; дебелина на писеца - от 2 - 3 мм. Предлага в 5 цвята: черен, 
син,червен, бял, зелен . Капачка с клипс в цвета на матилото, 
бързосъхнеща формула, водо- и светоустойчиво мастило, без 
мирис, марка/производител AIHAO / WENZHOU AIHAO PEN 
TRADE CO., LTD.; наличие на сертификат/ISO 

брой 20 

217 Маркер за флипчарт - /комплект/ 4 бр. комплект 

Маркер за флипчарт, комплект 4 бр. Объл връх от 2мм. Капачка с 
клипс в цвета на мастилото. Не засъхва дори да остане без 
капачка до няколко дни. марка/производител 
марка/производител MARVY MARK IT 3/ UCHIDA YOKO 
Co.LTD наличие на септи(1)икат/180 

комплект 20 

218 
Маркери за флипчарт, перманентен 
единичен - да се предлага в различни 
цветове черен, син, зелен, червен 

брой 

Маркер за флипчарт, перманентен единичен - предлага се в 
различни цветове черен, син, зелен, червен. Объл връх от 2мм. 
Капачка с клипс в цвета на мастилото. Не засъхва дори да остане 
без капачка до няколко дни. марка/производител 
марка/производител MARVY MARK IT 3/ UCHIDA YOKO 
Co.I ,TD ня пичие на септигЬикят/ISO 

брой 

219 
Маркер за подчертаване на текст /връх с 
ширина мин 3 мм флоуресцентен - комплект 
4 цвята, със скосен писец 

комплект 

Маркер за подчертаване на текст връх с ширина от 3 до 5 мм 
флоуресцентен -комплект 4 цвята с фосфоресциращи цветове, със 
скосен писец, капачка в цвета на мастилото ; марка/ 
производител AIHAO WZL-815-4 / WENZHOU AIHAO PEN 
TRADE CO.. I -TD.: наличие на септисЬикат/ISO 

комплект 1000 

220 

Маркер за подчертаване на текст /връх с 
ширина от мин 3 мм - единичен, 
фосфоресциращи цветове, със скосен писец, 
д££е предлага в минимум 5 цвята 

брой 

Маркер за подчертаване на текст връх с ширина от 3 до 5 мм 
флоуресцентен , 6 фосфоресциращи цветове, със скосен писец. 
Флуоресцентно мастило на водна основа,; марка/ производител 
AIHAO WZL-815/ WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD; 
наличие на сертификат/ISO, 

брой 250 
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221 Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя с 
гъба комплект 

Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя с гъба. С лесно 
изтриваемо мастило на спиртна основа, объл връх с ширина на 
следата : 2.5 мм, предпазна капачка с цвета на мастилото, жлебове 
с 4 броя маркери: черен, син, червен, зелен ; марка/производител 
MILAN Slim/ MARCO DACHS S.A.; наличие на сертификат, 

комплект 10 

222 Маркер бял покривен объл връх брой 

Маркер бял покривен объл връх, Особено подходящ за писане 
върху гума, метал, пластмаса и стъкло. Дължина на писане: 600 м, 
дебелина на писеца 3,9 ; марка/производител PENTEL X100W-
М/ PENTEL STATIONERY CO.,LTD; наличие на сертификат/ISO 

брой 

223 Молив: автоматичен /0,5 мм/ брой 

Молив автоматичен /0,5 мм/. Ергономичен молив с гумиран грип 
зона за удобство при писане, разполага с гума с капаче и клип за 
носене, с метален прибиращ се връх; марка/производител AIHAO 
904/ WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD; наличие на 
септиЛикат/180. 

брой 500 

224 Молив: автоматичен /0,7 мм/ брой 

Молив автоматичен /0,7 мм/. Ергономичен молив с гумиран грип 
зона за удобство при писане, разполага с гума с капаче и клип за 
носене, с метален прибиращ се връх; марка/производител AIHAO 
904 / WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD; наличие на 
септи(Ьикат/180. 

брой 500 

225 Молив обикновен НВ с гумичка брой 

Молив обикновен НВ с гумичка. Висококачествен дървен молив, 
жълт цвят на тялото и шестоъгълна форма с гума. Твърдост на 
графита НВ; марка/производител LILY / OFFICE HIT / ANHUI 
LIGHT IND.I/E CO.LTD.; наличие на сертификат/ISO, 

брой 600 

226 Молив обикновен 2В брой 

Молив Обикновен 2В. Висококачествен молив за писане и 
чертане, шестоъгълна форма, подострен. Лесно за острене и 
триене с твърдост на гарфита 2В; марка/производител LILY / 
OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND.I/E CO.LTD.; наличие на 
септиАикат/180. 

брой 150 

227 Молив обикновен Нб брой 
Молив обикновен Нб. Висококачествен молив за писане и 
чертане, шестоъгълна форма Лесно за острене и триене с 
твърдост на гарфита Нб; марка/производител KOH-I-NOOR 1500 
/ KOH-I-NOOR : наличие на сеотж1)икат/1$0. 

брой 

228 Молив - двуцветен син/червен за стъкло брой 
Молив - двуцветен син/червен за стъкло; марка/производител 
KOH-I-NOOR 3260 / KOH-I-NOOR ; наличие на сертификат/ISO, брой 

Ч 229 N. Моливи - цветни кутия, 6 цвята, големи 
- \Ч 

кутия Моливи - цветни кутия, 6 цвята, големи; марка/производител 
KOH-I-NOOR / KOH-I-NOOR ; наличие на сертификат/ISO, 

кутия 

Щартило: тампонно; цвят:син, червен, 
черЬн, зелен; мин. 25 мл. брой 

Мастило: тампонно, синьо, черно, зелено, червено 30 мл. Без 
наличие на масло, специален връх за точно дозиране на 
мастилото; марка/производител HORSE / NAN MEE Ind.Co.Ltd.; 
наличие на сеоти4икат/180 

брой 80 



231 Мастило за писалка в стъклен съд с цвят син 
и черен, брой 

Мастило за писалка в стъклен съд с цвят син и черен,; 
марка/производител PARKER Z13/PARKER; наличие на 
сертификат. 

брой 

232 Тампон: за печат, предназначен за 
стандартни печати мин 70x100 мм брой 

Тампон: за печат, цвят на мастилото син и черен, червен и зелен, 
предназначен за стандартни печати 70x110 мм. Фабрично 
намастилен, метален корпус; марка/производител HORSE №2 / 
NAN MEE Ind.Co.Ltd.; наличие на сертификат/ISO, 

брой 40 

233 Т а м п о н кръгъл за автоматични печати ф 40 брой 
Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40 ; марка/производител 
COLOP / COLOP STEMPELERZEUGUNG SKOPEK Ges.m.b.H.; 
наличие на сеотификат/ISO. 

брой 

234 Тампон правоъгълен за автоматични печати 
PR 40 брой 

Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 40 ; 
марка/производител COLOP / COLOP STEMPELERZEUGUNG 
SKOPEK Ges.m.b.H.; наличие на сеотификат/ISO, 

брой 

235 Т а м п о н правоъгълен за автоматични печати 
PR 50 брой 

Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 50 ; 
марка/производител COLOP / COLOP STEMPELERZEUGUNG 
SKOPEK Ges.m.b.H.: наличие на сеотификат/ISO, 

брой 

236 М а с т и л е н а лента за п и ш е щ а машина 13 мм. брой 
Мастилена лента за пишеща машина13 мм. марка/производител 
FULLMARK/FULLMARK.; наличие на сертификат/ISO, брой 

237 
Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", 
цвят на мастилото син и черен - метално 
т я л о 

брой 
Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", цвят на мастилото син и 
черен - метално тяло; марка/производител AIHAO / WENZHOU 
AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на сертификат/ISO 

брой 20 

238 
Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", 
цвят на мастилото син и черен -
пластмасово тяло 

брой 
Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", цвят на мастилото син и 
черен - пластмасово тяло; марка/производител AIHAO / 
WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на 
сертификат/! SO 

брой 

239 П ъ л н и т е л за химикалка - обикновен син брой 
Пълнител за химикалка - обикновен син; марка/производител 
AIHAO / WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на 
сертификат/ISO 

брой 

240 П ъ л н и т е л за химикалка - дебел син брой 
Пълнител за химикалка - дебел син; марка/производител AIHAO / 
WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., LTD.; наличие на 
сертификат/ISO 

брой 

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

Мастилено патронче за писалка /късо тяло/ цвят на мастилото син 
и черен; марка/производител LUXOR / LUXOR 
INTERNATIONAL PTV; наличие на сеотификат/ISO. 

брой 

Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.; 
твърдост В/НВ, цвят черен, мин. 10 броя в 
кутийка 

кутия 

Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.; твърдост В/НВ, цвят 
черен, 12 броя в кутийка. Изработени от суперполимерен карбон.; 
изключително гладко писане, плътна черна линия, устойчиво на 
чупене, изтриващ се , марка/производител KOH-I-NOOR / KOH-I-
NOOR : наличие на септиФикат/ISO. 

кутия 900 
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243 
Графити за автоматични моливи: 0,7 
мм.;твърдост В/НВ, цвят черен, мин. 10 
броя в кутийка 

кутия 

Графити за автоматични моливи: 0,7 мм.; твърдост В/НВ, цвят 
черен, 12 броя в кутийка. Изработени от суперполимерен карбон.; 
изключително гладко писане, плътна черна линия, устойчиво на 
чупене, изтриващ се марка/производител KOH-I-NOOR / KOH-I-
NOOR : наличие на сеоти(Ьикат/180. 

кутия 200 

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

Комбинирана гума - Комбинирана гума за изтриване на черни и 
цветни моливи, химикали и мастило. Без съдържание на прах. 
Изработени от естествен каучук, марка/производител KOH-I-
NOOR / KOH-I-NOOR ; наличие на сертификат/ISO, 

брой 400 

245 Форматирани паус листа А4 90-95 гр, 100 
листа в опаковка опаковка 

Форматирани паус листа А4, 92 гр., 100 листа в опаковка. 
Подходящ за чертаене, копирни машини и лазерни принтери; 
марка/производител DIAMANT / SIHL ZURICH AG; наличие на 
сеоти(Ьикат/180. 

опаковка 450 

246 Форматирани паус листа A3 90-95 гр 100 
листа в опаковка опаковка 

Форматирани паус листа A3, 92 гр., 100 листа в опаковка. 
Подходящ за чертаене, копирни машини и лазерни принтери; 
марка/производител DIAMANT / SIHL ZURICH AG; наличие на 
сеоти(Ьикат/180. 

опаковка 150 

247 Щипки за документи, метални, с размер: 19 
мм брой 

Щипки за документи, метални, 19мм. С тяло от черни стоманени 
пластини, стоманени, никелирани скоби за разтваряне. Цвят 
черен, не нараняват документите при употреба; 
марка/производител GENMES / SHANGHAI GENMES OFFICE 
PRODUCTS CO., LTD.; наличие на сертификат/ISO, 

брой 1100 

248 Щипки за документи, метални, с размер: 25 
мм брой 

Щипки за документи, метални, 25мм. С тяло от черни стоманени 
пластини, стоманени, никелирани скоби за разтваряне. Цвят 
черен, не нараняват документите при употреба; 
марка/производител GENMES / SHANGHAI GENMES OFFICE 
PRODUCTS CO., LTD.; наличие на сертификат/ISO, 

брой 1100 

249 Щипки за документи, метални, с размер: 32 
мм брой 

Щипки за документи, метални, 32мм. С тяло от черни стоманени 
пластини, стоманени, никелирани скоби за разтваряне. Цвят 
черен, не нараняват документите при употреба; 
марка/производител GENMES / SHANGHAI GENMES OFFICE 
PRODUCTS CO., LTD.; наличие на сертификат/ISO, 

брой 1300 

250 -
\ 

Щипки за документи, метални, с размер: 41 
брой 

Щипки за документи, метални, 41мм. С тяло от черни стоманени 
пластини, стоманени, никелирани скоби за разтваряне. Цвят 
черен, не нараняват документите при употреба; 
марка/производител GENMES / SHANGHAI GENMES OFFICE 
PRODUCTS CO., LTD.; наличие на сертификат/ISO, 

брой 900 
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251 Щипки за документи, метални, с размер: 51 
мм брой 

Щипки за документи, метални, 51 мм. С тяло от черни стоманени 
пластини, стоманени, никелирани скоби за разтваряне. Цвят 
черен, не нараняват документите при употреба; 
марка/производител GENMES / SHANGHAI GENMES OFFICE 
PRODUCTS CO., LTD.; наличие на сертификат/ISO, 

брой 900 

252 Ролки за касов апарат 28+28 мм х 19 т , 20 
бр в опаковка опаковка 

Ролка за касов апарат 28+28 мм х 19 ш, 20 бр в опаковка. 
Изработени от специална високочувствителна термохартия, 
отличават се с висока белота и ниска прашност; 
марка/производител MUROLL / MUROLL PAPIER-U.; наличие на 
сег>тигЬикат/1ЯО. 

опаковка 

253 Ролки за касов апарат 35+20мм/ф48 12 бр в 
опаковка опаковка 

Ролка за касов апарат 20+35 мм/ф48, 12 бр в опаковка. Изработени 
от специална високочувствителна термохартия, отличават се с 
висока белота и ниска прашност; марка/производител MUROLL / 
MUROLL PAPIER-U.; наличие на сертификат/ISO, 

опаковка 

254 Ролки за касов апарат 57мм/ф 55мм 12 бр в 
опаковка опаковка 

Ролка за касов апарат 57мм/ф55мм, 12 бр в опаковка. Изработени 
от висококачествен офсет, отличават се с висока белота и ниска 
прашност; марка/производител MUROLL / MUROLL PAPIER-U.; 
наличие на сеоти(Ьикат/180. 

опаковка 40 

255 Ролки за касов апарат 57мм/ф 40мм 12 бр в 
опаковка опаковка 

Ролки за касов апарат 57мм/ф 40мм 12 бр в опаковка. Изработени 
от специална високочувствителна термохартия, отличават се с 
висока белота и ниска прашност; марка/производител MUROLL / 
MUROLL PAPIER-U.; наличие на сертификат/ISO, 

опаковка 

256 Ролки за касов апарат 57мм/ф 48мм 12 бр в 
опаковка опаковка 

Ролки за касов апарат 57мм/ф 48мм 12 бр в опаковка Изработени 
от специална високочувствителна термохартия, отличават се с 
висока белота и ниска прашност; марка/производител MUROLL / 
MUROLL PAPIER-U.; наличие на сертификат/ISO, 

опаковка 

257 Ролки за касов апарат75мм/ф 15мм 12 бр в 
опаковка опаковка 

Ролки за касов апарат75мм/ф 15мм 12 бр в опаковка Изработени 
от специална химизирана хартия , отличават се с висока белота и 
ниска прашност; марка/производител MUROLL / MUROLL 
PAPIER-U.: наличие на сеотисЬикат/ISO. 

опаковка 

258 Ролки за касов апарат 79 мм/ф 80мм12 бр. в 
опаковка 

> 

опаковка 

Ролки за касов апарат 79 мм/ф 80мм 12 бр в опаковка Изработени 
от специална високочувствителна термохартия, отличават се с 
висока белота и ниска прашност; марка/производител MUROLL / 
MUROLL PAPIER-U.; наличие на сертификат/ISO, 

опаковка 

\ 2 5 9 Трикольорна лента 30 мм 
> V' \ • метър Трикольорна лента 30 мм ; марка/производител 

POLYBROD/POLYBROD LTD.; наличие на сертификат 
метър 

260 Трикольорна лента 60 мм метър Трикольорна лента 60 мм ; марка/производител 
POLYBROD/POLYBROD LTD.; наличие на сертификат 

метър 
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261 Червен восък кг килограм 
Червен восък по 1 кг, опаковка; марка/производител ARK / AKAR 
KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STI.; наличие на 
сеотиЛикатЛвО 

килограм 

262 Датник автоматичен ф 30 мм брой 
Датник автоматичен ф 30 мм ; марка/производител COLOP / 
COLOP STEMPELERZEUGUNG SKOPEK Ges.m.b.H.; наличие на 
сеотибикат/ISO 

брой 

263 Номератор метален автоматичен 6 цифри брой 
Номератор метален автоматичен 6 цифри; марка/производител 
GENMES / SHANGHAI GENMES OFFICE PRODUCTS CO., LTD.; 
наличие на сеотиФикат/ISO 

брой 

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

Фолио за ламиниране А 4 80 микрона 100 бр в опаковка; 
марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; наличие на 
сеотиАикат/ISO 

опаковка 

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

Фолио за ламиниране А 5 от 80 микрона 100 бр в опаковка; 
марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; наличие на 
сеоти(Ьикат/180 

опаковка 

266 Фолио за ламиниране 69/95 от мин.80 
микрона 100 бр в опаковка опаковка 

Фолио за ламиниране 69/95/80 .80 микрона 100 бр в опаковка; 
марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; наличие на 
сертифи кат/ISO 

опаковка 

267 Фолио за ламиниране A3 от 80 мин. 80 
микрона 100 бр. в опаковка опаковка 

Фолио за ламиниране А 3 от 80 микрона 100 бр в опаковка; 
марка/производител MAPI / ERAYSAN IMALAT ITHALAT 
IHRACAT PLASTIK MAKINA VE SAN. TIC.LTD.STI; наличие на 
сертисЬи кат/ISO 

опаковка 

268 Моделин опаковка Моделин .; марка/производител KOH-I-NOOR / KOH-I-NOOR ; 
наличие на сертификат/ISO 

опаковка 

269 Удължител ПВЦ 250 броя в кутия кутия Удължител ПВЦ , 250 броя в кутия/,; марка/производител 
ESSELTE / ESSELTE; наличие на сертификат/ISO 

кутия 

270 Патрон за автоматична писалка пеликан в 
кутия -да се предлага син и черен цвят кутия 

Патрон за автоматична писалка в кутия - син и черен цвят; 
марка/производител FABER CASTELL / FABER CASTELL 
AKTIENGESELLSCHAFT; наличие на сеотификатЛЗО 

кутия 

271 Кабари за подвързване, тип "скрепка" 38 мм кутия 
Кабари за подвързване, тип "скрепка" 38 мм, 30 броя.; 
марка/производител MAS 348 / MAS MASA USTU VE OFIS 
GERECLERI SAN. VE TIC. A.S..; наличие на сертисЬикат/ISO. 

кутия 

272 Клавиатура PS2 брой 
Клавиатура c интерфейс PS2 марка/производител GENIUS КВ-
06ХЕ/ KYE SYSTEMS CORP. DONGGUAN KUYING COMPUTER 
PRODUCTS CO. LTD., наличие на сертификат/ISO 

брой 

"V 1 

273 ^Сгфвиатура USB 
.... , > 

брой 
Клавиатура c интерфейс USB марка/производител GENIUS KB-
06ХЕ/ KYE SYSTEMS CORP. DONGGUAN KUYING COMPUTER 
PRODUCTS CO. LTD., наличие на сертификат/ISO 

брой 

" J 
• 4 
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274 Оптична мишка с два бутона и скрол PS2 брой 
Оптична мишка с два бутона и скрол PS2 марка/производител 
GENIUS 120 / KYE SYSTEMS CORP. DONGGUAN KUYING 
COMPUTER PRODUCTS CO. LTD., наличие на сертификат/ISO 

брой 

275 Оптична мишка с два бутона и скрол USB брой 
Оптична мишка с два бутона и скрол USB марка/производител 
GENIUS 120 / KYE SYSTEMS CORP. DONGGUAN KUYING 
COMPUTER PRODUCTS CO. LTD., наличие на сертификат/ISO 

брой 

276 Изработка на авт. печати с машинка 
комплект по образец брой 

Изработка на авт. Печати с машинка комплект по образец , 
марка/производител ROEL / COLOP / COLOP 
STEMPELERZEUGUNG SKOPEK Ges.m.b.H.; наличие на 
сеоти(Ьикат/180. 

брой 5 

277 
« 

Кошче за боклук пластмасово брой Кошче за боклук пластмасово, марка/производител FAIBO / FAPI 
GARATOXA S.L., наличие на сертификат/ISO 

брой 20 

278 Флаш памет 8 GB брой 
Флаш памет 8 GB, 
марка/производител APACER АН321 / APACER TECHNOLOGY 
INC, наличие на сеотификат/lSO 

брой 50 

279 Флаш памет 4 GB брой Флаш памет 4 GB, марка/производител APACER АН321 / 
APACER TECHNOLOGY INC, наличие на сертификат/ISO 

брой 

280 Флаш памет 16 GB брой Флаш памет 16 GB , марка/производител APACER АН321 / 
APACER TECHNOLOGY INC, наличие на сертификат/ISO 

брой 50 

281 Флаш памет 32 GВ брой Флаш памет 32 GB , марка/производител APACER АН321 / 
APACER TECHNOLOGY INC, наличие на сертификат/ISO 

брой 

Забележка: 
* Потенциалните изпълнители попълват всеки ред от техническата спецификация, като: 
• в колона № 4 попълват наименованието на марката и модела на предлагания от тях артикул; 
• в колона № 5 попълват мярката на артикула съобразно изискването на Индивидуалният възложител. 

*Посочените количества са ориентировъчни и Индивидуалният възложител си запазва правото да не поръчва цялото посочено количество, както и в случай 
на необходимост да го завиши, както и да заявява артикули, за които не е пос^^^кодичество, като същото ще се заплаща по цени, посочени в ценовото 
предложение към Рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. " ~ ' ' 

Дата: 08.12.2014 г. 

(име и длъжност) 

Упълномощен да подпише офертата от името на: "РОЕЛ-98" ООД 

Роберт Аврамов Левиев - управител 
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/ 

/изписва се името на участника/ 

\ 


