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ДО 

„РОЕЛ - 98“ ООД 
1164, ГР. София  
бул. „Христо Смирненски“ № 53 
 
тел. 02 946 19 20 
факс: 02 843 32 16 
Електронна поща: sales@roel-98.com 
 
ДО 

„ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД 
1000, ГР. СОФИЯ, 
УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ № 5 

тел./факс: 02 939 71 47; 0800 18 300 
електронна поща: viliev@plesio.bg 
 
ДО 

„РОНОС“ ООД 
1303, ГР. СОФИЯ, 
БУЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 84,  
БИЗНЕС СГРАДА URBAN MODEL, ЕТ. 7, ОФИС 38-39 
 
тел. 02 489 31 37 
факс: 02 822 19 00 
електронна поща: office@officemarket.bg 

 
ДО 

КООПЕРАЦИЯ “ПАНДА” 
1784, ГР. СОФИЯ 
БУЛ. “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 139 
 
тел. 02 976 68 96 
факс: 02 976 68 79 
електронна поща: zop@hq.office1.bg 
 
ДО 

“МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН” ООД 
1463, ГР. СОФИЯ 
БУЛ. “ВИТОША” № 146, ВХ. Б, ЕТ. 5 
 
тел. 02 805 17 15; 02 805 17 29 
факс: 02 805 17 17 
електронна поща: sofia@mbm-bg.com 
 
 



 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 6, ал. 

1, т. 5 от Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на 

Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната 

власт (обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г.) и във връзка със сключено Рамково споразумение № 

CПОР-416/02.10.2015 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на канцеларски материали“, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски 

материали“, в качеството си на упълномощено длъжностно лице по смисъла на чл. 8, ал. 

2 от Закона за обществените поръчки, съгласно Заповед № Е-РД-16-202 от 08.05.2015 г. 

на министъра на енергетиката - възложител по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки 

 

ОТПРАВЯМ ПОКАНА: 

 

за представяне на оферти за участие в процедура по чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП за 

избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково 

споразумение № CПОР - 416/02.10.2015 г. при следните условия: 

 

РАЗДЕЛ І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Предмет на поръчката:  „Доставка на канцеларски материали“, обособена 

позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“, съгласно  Техническата 

спецификация на възложителя – Раздел V от настоящата покана.  

2. Срок за изпълнение на поръчката: от датата на влизане в сила на сключения 

договор  до срока на действие на Рамково споразумение № CПОР-416/02.10.2015 г. 

(31.12.2017 г.) или до изчерпване стойността на договора. 

3. Срок за извършване на отделните доставки: в срок до 3 (три) работни дни, след 

направена заявка от възложителя до изпълнителя. 

* Възложителят не се ангажира да заяви доставка на всички посочени количества, 

като заявките ще бъдат в зависимост от реалните нужди на министерството. 

4. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „Триадица“ № 8. 

5. Краен срок и място за подаване на офертите – до 17:00 ч. на                           

28.03.2016 г. в деловодството  на министерството на ул. „Триадица” № 8, гр. София. 

6. Срок на валидност на офертите: 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за 

подаване на офертите. 



7. Прогнозна стойност на поръчката – до 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) 

без ДДС.  

Важно:  

1. Потенциалните изпълнители следва да се съобразят с прогнозната стойност на 

поръчката. Потенциален изпълнител подал оферта, която надхвърля прогнозната стойност 

ще бъде отстранен от участие в процедурата.  

2. Единичните цени на отделните артикули не могат да надвишават единичните 

цени, оферирани от даден потенциален изпълнител по рамковото споразумение. 

3. В случай, че в някоя от офертите са предложени единични цени, които са по-

високи от тези в ценовата оферта на съответния потенциален изпълнител по рамковото 

споразумение, същите се редуцират до цените, предложени от потенциалния изпълнител 

по рамковото споразумение. В случай, че по някоя позиция липсва предложена единична 

цена, тя се замества с единичната цена, посочена в ценовата оферта на съответния 

потенциален изпълнител по рамковото споразумение. В тези случаи, класирането на 

офертите се извършва след горепосочените корекции. 

4. В случаите по предходната точка, преди сключване на договора, възложителят 

изготвя справка, която съдържа всички артикули и количества от поканата, заедно с 

коригираните цени и общата цена, въз основа на която е извършено класирането. Тази 

справка се прилага към договора и е неразделна част от него. 

 

 

РАЗДЕЛ II. OБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТИ.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 

1. Офертата се представя до 17:00 часа на 28.03.2016 г. в запечатан 

непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по 

пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Министерството на 

енергетиката на адрес: гр. София, ул. “Триадица” № 8.  

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай, че се 

използва друг начин за представянето им. 

Пликът се адресира до Министерството на енергетиката, гр. София, ул. „Триадица” 

№ 8 и се обозначава със следния надпис: “Оферта за сключване на договор по 

Рамково споразумение № CПОР-416/02.10.2015 г. с предмет: „Доставка на 

канцеларски материали”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски 

материали”. Върху плика се изписва наименованието на потенциалния изпълнител, 

адрес, телефон, факс и електронен адрес за контакт.  

2. Пликът следва да съдържа следните документи: 



2.1. Оферта по приложения образец - Приложение № 1 с приложена към 

офертата количествено-стойностна сметка – Приложение № 1.1. към настоящата 

покана. 

2.2. Изрично пълномощно, в случай че офертата е подписана  от лице, което не е 

законов представител на потенциалния изпълнител – оригинал/нотариално заверено 

пълномощно. 

2.3. Декларация  за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по 

образец – Приложение № 2 към настоящата покана; 

2.4. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника. 

3. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от 

възложителя и се връща незабавно на участника. Не се приема и оферта в плик, който е 

прозрачен, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на 

приносителя. 

4. Ако  потенциалният изпълнител изпраща офертата чрез препоръчана поща или 

куриерска служба, разноските за това са за негова сметка. В този случай, той следва да 

изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя 

адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите. Рискът от забава или 

загубване на офертата е за участника. 

5. При приемане на офертата, върху плика се отбелязват поредния номер, датата и 

часа на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ.  

6. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-

нататъшното участие на участника в процедурата. След крайният срок за подаване на 

офертите не могат да се извършват изменения на офертите. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като плика се обозначава и със 

следния надпис: „Допълнение / промяна към оферта с вх. №…..............…. за 

сключване на договор по Рамково споразумение № CПОР-416/02.10.2015 г. с 

предмет: „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 1 

„Доставка на канцеларски материали”. 

7. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.  

8. Представените образци, неразделна част от настоящата покана и условията, 

описани в тях са задължителни за участниците.  

 

РАЗДЕЛ III. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Всеки  потенциален изпълнител следва да спазва всички условия, посочени в 

Техническата спецификация, техническата и ценовата си оферта по процедурата за 



сключване на Рамково споразумение № CПОР-416/02.10.2015 г. за възлагане на 

централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали”, 

обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“. 

 

 

                                     РАЗДЕЛ IV. ГАРАНЦИЯ 

 

При подписването на договора, участникът, определен за изпълнител на 

обществената поръчката, представя гаранция за изпълнение на договора в размер 

на 5% от стойността на договора, без ДДС. Определеният изпълнител избира сам 

формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията се предоставя в една от следните 

форми: 

• парична сума, внесена в касата на Министерството на енергетиката в гр. София, 

ул. “Триадица” № 8 или по банкова сметка на министерството в БНБ - ЦУ IBAN: 

BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, BIC: BNBGBGSD, като в основанието на превода се 

изписва наименованието на процедурата (внасянето на гаранцията се 

удостоверява с платежно нареждане), или 

• безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка, за добро 

изпълнение на договора в полза на Възложителя (в оригинал), със срок на 

валидност 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на сключения 

договор. 

Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за 

възлагане на обществената поръчка. 

Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, съгласно условията на 

договора, без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата законно 

са престояли при него. 

 
 
 

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 

1 2 3 4 

  Спецификация на артикулите Мярка 
Прогнозно 

количество 

1  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 400 



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

опаковка 1000 

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

опаковка 400 

4 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 300 

5 Щипки за документи, метални, с размер: 19 мм  брой 200 

6 Щипки за документи, метални, с размер: 25 мм  брой 200 

7 Щипки за документи, метални, с размер: 32 мм  брой 300 

8 Щипки за документи, метални, с размер: 41 мм  брой 100 

9 Щипки за документи, метални, с размер: 51 мм  брой 100 

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

брой 50 

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

брой 50 

12 Бяла дъска с размери 60 см.х 90 см /+/-10/  брой 10 

13 Спрей за отстраняване на хартиени самозалепващи етикети - 200 мл  брой 10 

14 Спрей за почистване на бяла дъска, мин. 250 мл  брой 20 

15 Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, размер A4.  да се 
предлага в 4 цвята минимум.   /мин. 25 бр в пакет /, от 150 до 180 
микрона вкл.  

пакет 240 

16 Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, размер A4.  да се 
предлага в 4 цвята минимум.   /мин. 25 бр в пакет /, от 200 до 230 
микрона вкл.  

пакет 120 

17 Корици за подвързване: цветни , от картон, размер A4, 250 гр /кв.м., в 
минимум 4 цвята, /мин. 25 бр. пакет/  

пакет 240 

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

пакет 100 

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

пакет 100 

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

пакет 100 

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

пакет 100 

22 Лайсна/Шина за ръчно подвързване  от 4 до 6 мм, 50 бр в опаковка  опаковка 16 

23 Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 7 до 8 мм,50 бр в опаковка  опаковка 10 

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

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

пакет 20 

26 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 20 

27 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 20 

28 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 20 



29 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 24 

30 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 16 

31 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 16 

32 Лепило: сухо, мин. 15 г.  брой 100 

33 Лепило: течно, мин 40 мл.  брой 100 

34 Лепило: за картон и хартия, универсално, , мин.30 г.  брой 48 

35 Лепило: секундно  брой 20 

36 Лепило сухо без разтворители мин.20 г.  брой 20 

37 Лепило С 200 мин.35 гр. брой 5 

38 Лепило безцветно с тампон, мин 30 г. брой 28 

39 Лепило С - 200, опаковка 0.5 кг. брой   

40 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 40 

41 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 20 

42 Ножица: за хартия и картон, дължина 17 см - 21 см,  с  гумирана дръжка, 
остриета от неръждаема стомана  

брой 68 

43 Органайзер за бюро с мин. пет отделения  брой 50 

44 Органайзер за бюро с мин. седем отделения  брой 50 

45 Калкулатор 12 разряден, настолен с мин. размери 150/180/20 мм  брой 60 

46 Калкулатор: дисплей 16 разряден, чупещо рамо на дисплея, двойно 
захранване, пластмасови бутони, размери 200х150х25 мм. 

брой 10 

47 Канап за опаковане - дължина мин. 80 м.  брой 48 

48 Кабари/ пинчета за коркова дъска, стоманени с пластмасова глава, микс 
от цветове, мин.18 броя в кутия.  

кутия 28 

49 Кабари 40 бр. в кутия нитовани  кутия   

50 Карфици с метална глава в кутийка по 100 бр. кутия   

51 Линия: прозрачна, пластмасова 30 см. брой 60 

52 Линия: прозрачна, пластмасова 50 см. брой 20 

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

брой 20 

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

брой 60 

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

брой 32 

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

брой 100 

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

брой 140 

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

брой 14 

59 Поставка /диспенсер/ за индекси /за индекси с размери 20-25 на 45-50 
мм/. 

брой 10 

60 Ластици : изработени от естествен каучук, мин. 30 грама в опаковка за 
документи; 

опаковка 100 



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

брой 2000 

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

брой 1000 

63 Папка: от PVC с машинка без перфорация; формат А4; брой 200 

64 Папка: тип L-джоб, А 4 прозрачна,  мин. 100 бр в опаковка; опаковка 300 

65 Папка-джоб стандартна перфорация А 4, кристал, дебелина мин. 110 
микрона, мин. 100 бр в опаковка; 

опаковка 3000 

66 Папка-джоб стандартна перфорация А 4, мат, мин. 100 бр в опаковка; опаковка 500 

67 Лента самозалепваща /тиксо/: ширина:мин. 18 мм, дължина: 30 м. мин. брой 140 

68 Лента самозалепваща /тиксо/:ширина:мин 35 мм, дължина 60 м. мин.  брой 180 

69 Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин 48 мм/50м. мин. кафява  брой 100 

70 Лента опаковъчна 50мм/ 60 м. брой   

71 Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин.12мм/10м мин прозрачна  брой   

72 Лента самозалепваща /тиксо/: 12мм/33м мин.,  прозрачна брой 72 

73 Лента самозалепваща /тиксо/: 25мм/66м мин., прозрачна брой 48 

74 Секретна лепяща лента: 35 мм/30 м брой 12 

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

брой   

76 Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на влага и 
разтворители - 19мм х 50м 

брой   

77 Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на влага и 
разтворители - 25мм х 50м 

брой 20 

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

брой   

79 Лента двойно лепяща: широчина 50 мм, дължина 50 м брой 20 

80 Лента двойно лепяща: широчина 15 мм, дължина 33 м брой 20 

81 Телбод машинка: метален корпус, отварящо се рамо, за мин. 25 листа, 
размер на телчетата 24/6, 26/6 (брой) 

брой 160 

82 Телбод машинка: метален корпус, за 50 - 70 листа, размер на телчетата 
23/8, 23/10 (брой) 

брой 100 

83 Телбод №10 (брой) брой   

84 Телчета за телбод 23/8 мм; мин.1000 бр в кутия кутия 50 

85 Телчета за телбод 23/10 мм; мин. 1000 бр в кутия кутия 50 

86 Телчета за телбод 24/6 мм; мин.1000 бр в кутия кутия 480 

87 Телчета за телбод 24/8 мм; мин.1000 бр в кутия кутия 50 

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

89 Антителбод, метален корпус с пластмасово допълнение брой 64 

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

брой 24 

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

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

брой 5 

93 Батерии алкални 1.5 волта ААА /R03/ 4 броя в опаковка опаковка 360 

94 Батерии алкални 1.5 волта АА /R6/ 4 броя в опаковка опаковка 360 

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

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

97  Батерия - 9 волта брой   



98 Батерия -LR23A 12 волта брой   

99 Батерии  CR 2032 брой   

100 Батерии акумулаторни 1.5 волта ААА /R03/ 1100mAh брой   

101 Батерии акумулаторни 1.5 волта АА /R6/ 2700 mAh брой   

102 Червен восък  0.5 кг (0.5 кг.) опаковка   

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

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

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

106 Фолио за ламиниране А3 от 80 мин. 80 микрона 100 бр. в опаковка опаковка   

107 Форматирани паус листа А4 90-95 гр, 100 листа в опаковка опаковка 180 

108 Форматирани паус листа А3 90-95 гр 100 листа в опаковка опаковка 60 

109 Моделин (опаковка 1 кг) опаковка   

110 Кабари за подвързване, тип "скрепка" 38 мм  кутия   

111 Дискове CD 700 MB за запис на данни  50 бр. в шпиндел  шпиндел 1200 

112 Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / (120 мин.) 25 бр. в шпиндел  шпиндел 600 

113 Дискове CD-RW /презаписваем/ 24х максимална скорост, 700MB, с 
пластм. кутия  брой   

114 Дискове DVD-R/+R: 8,5 GB двуслоен компактдиск за еднократен запис 8х 
скорост, с пластм. кутия  брой 200 

115 Дискове CD-RW презаписваем компактдиск - 16х максимална скорост, 
210MB, 8 см. – мини, с пластм. кутия брой 60 

116 Дискове DVD-RW презаписваем компактдиск - 4.7 GB (120 мин.) 25 бр. в 
шпиндел  шпиндел 60 

117 Дискове BD-R 25 GB   брой   

118 Дискети: 3,5", 1,44 МВ с етикети, 10 бр. в кутия  кутия   

119 Касети: аудио, предназначени за гласови записи / 90 мин. дължина/  
брой   

120 Калъф за CD- ROM за мин. 24 диска  брой 20 

121 Калъф за CD- ROM за мин. 56 диска  брой 20 

122 Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD  брой 600 

123 Джоб за CD: от PVC , с перфорация за 2 бр.  CD  брой 600 

124 Блок за флипчарт, ширина: 60-70см /дължина: 85-100см; редове/каре; 20 
листа в блока  брой 20 

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

126 Куб със самозалепващи листчета: голямо: 75мм х125мм (+/-10 мм 
отклонение), мин.80 листчета в опаковка брой 400 

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

брой 1000 

128 Куб  със самозалепващи листчета: 38х50 мм (+/-10мм отклонение). Да се 
предлага в различни цветове. мин.80  листа в блокче брой 400 

129 Куб листчета за бележки, нелепящи, бели, мин. 450 листа  в блокче (+/-
10%); мин. 90х90мм.  куб 400 

130 Куб листчета за бележки, нелепящи,  мин. 450 листа в поне три цвята в 
куба (+/-10%) размери : мин. 90х90мм  куб 400 

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

132 Визитник за мин. 160 бр. визитки,  (+/-10%)  изработен от PP материал , 
малък формат  брой 10 

133 Визитник за мин. 320 бр. визитки  (+/-10%),  изработен от PP 
материал/полипропилен/, малък формат  брой 20 

134 Визитник формат А 4 за мин. 500 бр. визитки,  (+/-10%) , изработен от PP 
с възможност за добавяне на допълнителни джобове  брой 12 

135 Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с клип  брой 100 

136 Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с лента брой 20 



137 Джобове за визитник А4  брой   

138 Кашони картонени с размер 600х400х400 мм  брой 60 

139 Кашони картонени с размер 550х350х310 мм  брой 30 

140 Кашони картонени с размер 450х350х310 мм  брой 30 

141 Кашони картонени с размер 300х600х600 мм  брой 30 

142 Кашони картонени с размер 200х550х550 мм брой 30 

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

брой 100 

144 Кутия архивна, размери 33-36см на 20-25 см по 8 см или по 10 см ширина  
брой 1000 

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

брой 500 

146 Кламери: никелирани или поцинковани, големи мин. 48 мм, 50 бр. в кутия  
кутия 600 

147 Кламери: цветни малки мин.25 мм 100 бр. в кутия кутия 600 

148 Кламери: цветни големи мин. 48 мм 50 бр в кутия  кутия 500 

149 Кламери: никелирани, 70-75 мм, вълнообразен профил, ок 20 в кутия  
кутия 100 

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

151 Табло: корково за закачане на съобщения и бележки ширина 90 см на 
дължина 120 см (+/-10%) за закачане на съобщения и бележки брой 10 

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

153 Коректор на водна основа течен брой 100 

154 Коректор: лентов, ширина: мин 4 мм , дължина min.8 м;  брой 300 

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

156 Флакон сгъстен въздух за почистване на прах от труднодостъпни 
повърхности - компютри и периферна техника  брой 20 

157 Спрей/флакон под налягане 100мл/ за почистване и възстановяване на 
гумените колела на печатащи устройства брой 20 

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

159 Спрей /пяна/: за почистване на екрани, клавиатури и периферни 
устройства, мин.250 мл. брой 60 

160 Спрей за монитор 200 мл с микрофибърна кърпа: Подходящ за 
почистване на плазма TV, TFT, LCD, PC, брой 10 

161 Мокрител брой   

162 Кламеродържател с магнитен капак  брой 10 

163 Острилка  брой 30 

164 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 3500 

165 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   



166 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 3500 

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

брой 100 

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

брой 100 

169 Папка: Дело, изработена от мукава,  бяла, текстилно платно  брой 500 

170 Папка картонена без машинка брой 300 

171 Папка: Дело, с връзки, с гръб книговинил  брой   

172 Папка: Дело, с връзки, с гръб кожа  брой 100 

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

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

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

176  Папка: прозрачна  с копче  и перфорация за съхранение на документи с 
размер А4  брой 300 

177 Папка с копче А4 265х355мм непрозрачна без перфорация  брой 300 

178 Папка: с ластик, изработена от ПП материал,  за съхранение на 
документи А4. капацитет мин.250 листа, да се предлага в мин. 4 цвята  брой 500 

179 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 300 

180 Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на документи А4,  
да се предлага в мин 3 цвята, с три странични капака брой 100 

181 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 100 

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

брой 100 

183  Висяща папка за картотека Л-образна с машинка брой 100 

184  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   

185 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   

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

брой 50 

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

брой 50 

188 Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал,  Ширина на папката 18 мм. 
брой 20 

189 Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал,  Ширина на папката 32 мм. 
Цвят черен брой 20 



190 Разделител за класьори: изработени от картон, размер А4, 10 теми, в 
различни цветове опаковка 300 

191 Разделител за класьори: РР материал, размер А4, 10 теми, в различни 
цветове опаковка 300 

192 Разделител за класьори: РР материал,размер А4, с букви от А до Я  опаковка 300 

193 Разделители за класьори: малки, хоризонтални, 10.5х24 см,/ (+/-10%)/ с 
два отвора , картон, мин. 100 броя в опаковка, мин. 2 цвята опаковка 300 

194 Разделител за класьори: РР материал, А4, с цифри от 1 до 31  опаковка 100 

195 Етикети самозалепващи бели, 61-65 мм/33-38 мм   мин. 100 бр в кутия; 21 
броя на лист А4 кутия 10 

196 Етикети самозалепващи бели, 105/37 мм (+/-10% отклонение от 
размерите) мин.100 бр в кутия;16 бр на лист А4  кутия   

197 Етикети самозалепващи бели, 48-52мм/28-32мм; мин. 100 бр в кутия, 40-
44 етикета на лист А4  кутия 10 

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

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

200 Eтикети самозалепващи бели 70х50,8 мм мин. 100 бр. в кутия, 15 етикета 
на лист кутия   

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

202 Бележник със спирала, формат А4, твърди корици, тяло от офсетова 
хартия, 70 гр/кв.м, 100 листа, ± 10%  брой 60 

203 Бележник със спирала, формат А5, твърди корици, тяло от офсетова 
хартия, 70 гр/кв.м, 100 листа, ± 10% брой 80 

204 Бележник формат А4, твърда подвързия, книжно тяло от офсетова 
хартия, 70 гр/кв.м, 80 листа, ± 10% отклонение, (брой) брой 50 

205 Бележник  формат A5 тяло от офсетова хартия, линирана, 70 гр/кв.м, 200 
листа, , твърди корици, (брой) брой 10 

206 Бележник  формат  165/120мм офсетова хартия 70 гр/кв.м, с изкуствена 
кожа  и лого по образец, мин.  60 листа± 10% брой 10 

207 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) 

брой 10 

208 Бележник от офсетова хартия, формат  150мм/200мм, , 80 листа, ± 10% 
отклонение, с надпис лого по заявка, с бели листа, с перфорация по 
късата страна (брой) 

брой 10 

209 Азбучник формат А4 сто листа, шит, ламиниран, с твърди корици брой   

210 Тетрадка протоколна мин.180 листа, формат А 4 /твърди корици/, тяло от 
офсетова хартия, 70 гр кв.м., редове брой 10 

211 Тетрадка протоколна мин.80 листа, формат А 4, твърди корици, тяло от 
офсетова хартия, 70 гр кв.м, редове брой 10 

212 Тетрадка протоколна мин. 80 листа, формат А5, твърди корици тяло от 
офсетова хартия, редове,70 гр.кв.м брой 10 

213 Тетрадка протоколна мин.180  листа формат А5, твърди кориции, 
спирала, 70 гр.кв.м. брой 10 

214 Тетрадка, офсет, линирана, мин.80 листа, формат А4, меки корици, 70 гр 
кв.м брой 10 

215 Тетрадка със спирала формат А5, меки корици мин.80 листа, 70 гр кв.м  
брой 10 

216 Тетрадка офсет, линирана,  мин.90 листа формат А4, твърди корици, 
спирала 70 гр.кв.м  брой 10 

217 Тетрадка офсет, линирана, мин. 90 листа формат А5, твърди корици, 
спирала 70 гр.кв.м. брой 10 

218 Тънкописец 0,5 мм с цветове син и черен  брой 100 



219 Тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен брой 30 

220 Тънкописец 0,7 мм перманентен, син, черен, червен, зелен брой 30 

221 Флумастери: комплект по 4 цвята комплект 200 

222 Химикал обикновен /връх 0,8 мм/,  да се предлага в 4 цвята /син, черен, 
червен, зелен брой 1000 

223 Химикал автоматичен със сменяем обикновен пълнител, син цвят, с 
тънък връх 0,5-0,7 мм брой 500 

224 Химикалки със стоманен клипс и метален бутон, обикновен пълнител 
брой 1000 

225 Химикалки със стоманен клипс и метален бутон, дебел пълнител  брой 100 

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

227 Химикалка тип ролер, връх 0,7 мм брой 50 

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

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

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

брой   

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

232 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 100 

233 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 100 

234 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 100 

235 Маркер за флипчарт -  /комплект/ 4 бр. комплект 100 

236  Маркери за флипчарт, перманентен единичен - да се предлага в 
различни цветове черен, син, зелен, червен брой 100 

237 Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина мин. 3 мм 
флоуресцентен - комплект 4 цвята, със скосен писец комплект 400 

238 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 400 

239 Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя  с гъба комплект 10 

240 Маркер бял покривен объл връх брой   

241 Молив: автоматичен  /0,5 мм брой 200 

242 Молив: автоматичен  /0,7 мм брой 200 

243 Молив обикновен HB с гумичка брой 100 

244 Молив обикновен 2B брой   

245 Молив обикновен H6 брой   

246 Молив - двуцветен син/червен за стъкло брой   

247 Молив едноцветен - жълт за стъкло брой   

248 Молив едноцветен - черен за стъкло брой   

249 Молив чернографитен НВ. С грип зона предотвратяваща изплъзване, 
триъгълна форма брой   

250 Моливи - цветни кутия, 6 цвята, големи кутия 10 

251 Мастило: тампонно; цвят:син, червен, черен, зелен; мин. 25 мл.  брой 5 

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

253 Тампон: за печат,  предназначен за стандартни печати мин. 70х100 мм 
брой 5 



254 Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40 брой   

255 Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 40 брой   

256 Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 50 брой   

257 Мастилена лента за пишеща машина 13 мм. брой   

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

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

260 Пълнител за химикалка  - обикновен, син цвят брой   

261 Пълнител за химикалка - дебел, син цвят брой   

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

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

264 Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.; твърдост B/HB, цвят черен, 
мин. 10 броя в кутийка  кутия 400 

265 Графити за автоматични моливи: 0,7 мм.;твърдост B/HB, цвят черен, мин. 
10 броя в кутийка кутия 300 

266 Гумички: подходящи за триене на мастило и молив; изработени от 
естествен каучук брой 100 

267 Синтетична бяла гума, подходяща за почистване, изтриване на цветни и 
чернографитни моливи. Материал - винил, да не зацапва и не поврежда 
хартията 

брой 100 

268 Клавиатура  PS2 брой   

269 Клавиатура USB брой   

270 Оптична мишка с два бутона и скрол PS2 брой   

271 Оптична мишка с два бутона и скрол USB брой   

272 Флаш памет 8 GB брой 50 

273 Флаш памет 4 GB брой 50 

274 Флаш памет 16 GB брой 50 

275 Флаш памет 32 GB брой 50 

276 Подложка за мишка брой 100 

277 Трикольорна лента 30 мм метър   

278 Трикольорна лента 60 мм метър   

279 Датник автоматичен ф 30 мм  брой   

280 Изработка на авт. печати с машинка комплект по образец и размер на 
възложителя брой 10 

281 Кошче за боклук пластмасово брой 10 

282 Ролки за касов апарат  р-р 28+28 мм x 19 m, 20 бр в опаковка, офсетова 
хартия брой   

283 Ролки за касов апарат  р-р 35+20мм/ф48 12 бр в опаковка, термо хартия 
опаковка   

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

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

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

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

288 Ролки за касов апарат р-р57мм/ф 40мм 12 бр в опаковка, термо хартия 
опаковка   

289 Ролки за касов апаратот р-р 57мм/ф 48мм 12 бр в опаковка, термо хартия 
опаковка   



290 Ролки за касов апаратот  р-р75мм/ф 15мм 12 бр в опаковка химизирана х-
ия опаковка   

291 Ролки за касов апарат от р-р79 мм/ф 80мм12 бр. в опаковка термо хартия 
опаковка   

 
РАЗДЕЛ VI. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
Съгласно чл. 6 от Рамково споразумение № CПОР - 416/02.10.2015 г. критерият за 

оценка е „най-ниска цена“.  

Цената е равна на сбора от единичните цени на конкретните артикули, умножени 

по техните количества без ДДС. 

 

РАЗДЕЛ VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

След изтичането на срока за получаване на оферти възложителят назначава 

комисия, която да разгледа и класира офертите по критерий “най-ниска цена”. 

Комисията ще заседава на 29.03.2016 г. г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. „Триадица“ № 8, 

като на отварянето на офертите могат да присъстват потенциалните изпълнители на 

поръчката в процедурата или техни упълномощени представители. 

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 

предварително обявените условия.  

Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо 

място се класира участникът, предложил най-ниска цена, а на последно – участникът, 

предложил най-висока.   

Възложителят определя за изпълнител на договора класираният на първо място 

участник.  

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител, в случай, че 

на първо място са класирани две или повече оферти с еднаква цена, съгласно 

разпоредбата на чл. 71, ал. 5 от ЗОП. 

Оценката и класирането се документират в протокол за оценката и класирането на 

офертите, съгласно чл. 72 от ЗОП.  

 

Лица за контакт за допълнителна информация по техническата спецификация:  

Галина Орешарска, главен експерт, дирекция „Финанси и управление на 

собствеността“ – тел. 02 926 31 08; 

Лица за контакт за допълнителна информация по правни въпроси: 

Симона Божилова, главен юрисконсулт, дирекция „Правна“ – тел. 02 926 31 80; 

 

 
Приложения:  
1. Образец на оферта с приложена количествено-стойностна сметка – Приложение № 1; 



2. Образец на декларация  за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – 
Приложение № 2; 
3. Проект на договор - Приложение № 3. 
 
 
 
 
 
 
ТАТЯНА СЕКУЛОВА 
Главен секретар на  
Министерство на енергетиката  
 
 

 

 


