
 

 

         /ПРЕПИС/ 

       УТВЪРЖДАВАМ: ...(П) чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 15.02 2019 г. 

 

Д О К Л А Д  

№ 1/11.02.2019 г.  

 

съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, от 

дейността на комисията, назначена със Заповед № 01/03.01.2019 г. на директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП, за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите оферти за участие в открита процедура по чл. 74 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с обект – доставка и предмет на изпълнение: „Доставка на канцеларски 

материали, консумативи и рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. 

Шумен и неговите ТП „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски и  материали, консумативи и 

рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и неговите 

териториални поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца” 

Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, консумативи и 

рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и неговите 

териториални поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца, запазена на основание чл.12, 

ал.1, т.1 от ЗОП”, открита с Решение № 25/23.11.2018 г. на Директора на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП – Шумен, за която в РОП е публикувана информация с 

импортен номер 879930/23.11.2018 г. 

 

 На 03.01.2019 г., комисия назначена със Заповед № 01/03.01.2019 г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, на основание чл. 51 от ППЗОП и 

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в СИДП - гр. Шумен, се събра в 

10:00 часа на свое първо редовно заседание за да проведе процедура за определяне на 

изпълнител и възлагане на изпълнението на обществена поръчка, чрез „открита процедура” с 

обект на поръчката – доставка и предмет на изпълнение: „Доставка на канцеларски 

материали, консумативи и рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. 

Шумен и неговите ТП „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски и  материали, консумативи и 

рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и неговите 

териториални поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца” 

Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, консумативи и 

рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и неговите 

териториални поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца, запазена на основание чл.12, 

ал.1, т.1 от ЗОП”, открита с Решение № 25/23.11.2018 г. на Директора на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП – Шумен, за която в РОП е публикувана информация с импортен 

номер 879930/23.11.2018 г.  

 КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

 Председател: …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

 Членове: …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 
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 Присъстваха всички членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки, изискванията на възложителя и условията за провеждане на 

процедурата, съгласно документацията за участие. 

 Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за 

изпращане на Решението и Обявлението за откриване на процедурата до Агенцията за 

обществени поръчки, а Обявлението и до Европейски вестник за публикуване. Същите са 

публикувани по надлежния ред в електронния регистър на АОП, а документация и в профила 

на купувача. 

Председателят на комисията получи Регистър за заведени и получени оферти и самите 

оферти от съответния служител на възложителя, чрез предавателно-приемателен протокол, и 

представи на комисията списък на кандидатите подали оферта – удостоверен в предавателно-

приемателния протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Съгласно списъка комисията установи, че оферта за участие, депозирана в определения 

срок, е постъпила от един кандидат: 

1. Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София, като офертата е подадена и 

вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 11/02.01.2019 година, в 17:15 часа, 

депозирана лично – офертата е за участие в позиция № 1 и за позиция № 2. 

Кандидатът е вписан в Регистър за получени оферти, като са записани всички данни, 

съгласно чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.  

Комисията констатира, че кандидата е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост с отбелязани всички данни, съгласно чл. 47, ал. 2 

от ППЗОП. При приемане на офертата върху опаковката са нанесени всички данни, съгласно 

чл. 48, ал. 2 от ППЗОП. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената 

дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата процедура и Заповед № 

01/03.01.2019 г. на директора на СИДП ДП Шумен, а именно: 

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10:00 часа на 

03.01.2019 г., комисията ще отвори опаковките с офертите по реда на постъпването им, 

съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести приложените в съответната опаковка документи; 

- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в което 

ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор, 

съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

- в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи, 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата  на критериите за допускане  и подбор,  

комисията ще извърши преглед и оценка на техническите предложения на кандидатите и ще 

определи дата и час за отваряне и оповестяване на ценовите предложение на допуснатите от 

тях. 

При откриване на процедурата се установи, че в залата присъства представител на: 

Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София – …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… – 

пълномощник на Елка Николова Каменова – Цанкова – председател на Кооперация „Панда“. 

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние по партидата на 

Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията  относно представителна власт и проверка на съответствието с декларираните 

обстоятелства по офертата. 

Обстоятелството относно присъствието на представител на Кандидат № 1 – 

Кооперация „Панда“, гр. София, беше отразено в присъствен лист по образец, подписан от 

членовете на комисията и представителя на Кандидат № 1: – Кооперация „Панда“. 

Наблюдатели и други външни лица не присъстваха. Присъственият лист е неразделна част от 

процедурното досие. 

Разпечатката към 03.01.2019 г. от извършената от страна на комисията служебна 

проверка на актуалното състояние на кандидата в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, се приложи към документацията. 
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Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на единствения Кандидат 

№ 1 – Кооперация „Панда“, гр. София и оповестяване на приложените документи. 

В изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията установи наличието 

в опаковката на Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София на:               

1. Документи за подбор; 

2. Един запечатан плик „Предлагани ценови параметри за позиция №1“; 

3. Един запечатан плик „Предлагани ценови параметри за позиция №2“. 

Пликовете по т. 2 и т. 3, с оглед разпоредбите на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, бяха 

подписани от трима от членове на комисията. Същите не се отварят на този етап от провеждане 

на процедурата. 

Комисията обяви наличието на следните документи за подбор: 

1. Документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП: 

1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата и последователност на 

подредбата им за участие в открита процедура на кандидата - по Образец №6 към 

документацията – надлежно попълнен и подписан; 

1.2. Оферта за участие в процедурата - по Образец №1 към документацията – 

надлежно попълненa и подписанa – за участие за позиция № 1 и за позиция № 2; 

1.3. Електронен носител (компакт диск) – 1 (един) бр. за позиция №1 и 1 (един) бр. 

за позиция №2, като след проверката комисията установи, че носителите съдържат надлежно 

попълнени и подписани с електронни подписи от Председателя, членовете на Управителния 

съвет и членовете на Контролния съвет на кандидата „Стандартен образец за електронен 

Единен европейски документ за обществени поръчки“ (еЕЕДОП) към документацията, 

удостоверяващи изпълнение на критериите за подбор относно икономическото и финансовото 

състояние и технически и професионални способности на кандидата съгласно изискванията на 

документацията). 

1.4. Заверено копие на сертификат ISO 9001:2015 за система за управление на 

качеството, с обхват предмета на обществената поръчка с приложения към него, валиден; 

1.5. Заверено копие на сертификат ISO 14001:2015 за система за управление на 

околната среда, с обхват предмета на обществената поръчка с приложение към него, валиден; 

1.6. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на основните договори с еднакъв или сходен 

предмет с настоящата обществена поръчка – Образец №7, ведно с удостоверения за доброто 

им изпълнение; 

1.7. Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни – по 

Образец № 13 – надлежно попълнена и подписана; 

 

2. Документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП: 

2.1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка за позиция 

№1 - по Образец №2 към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

2.1.1. Официален актуален каталог за предлаганите продукти за позиция №1 – 

които могат да бъдат предмет на настоящата поръчка, извън списъка по Техническата 

спецификация за съответната позиция, БЕЗ ОБЯВЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ВСЕКИ 

ПРОДУКТ; 

2.1.2. Декларация за срока на валидност на офертата за позиция №1 - по Образец 

№4 към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

2.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за 

позиция №1 - по Образец №5 към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

2.1.4. Заверено копие на сертификат по ISO 9001:2008 за система за управление на 

качеството, относно лазерен принтер, консумативи за копирна машина и принтер за дизайн, 

производство, валиден – на името на „Проспект Имидж Продукте Лимитд ъф Жухай“ – 

производител на тонер касети; 

2.1.5. Заверено копие на сертификат по ISO 14001:2014 за система за управление на 

околната среда, относно лазерен принтер, консумативи за копирна машина и принтер за 

дизайн, производство, валиден – на името на „Проспект Имидж Продъктс Лимитид оф Жухай“ 

– производител на тонер касети; 
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2.1.6. Писмо за потвърждение, удостоверение и оторизационно писмо от „Прайм 

Съксес Къмпани Лимитид“ - производител на съвместими тонер касети, за това че същите са 

произведени и тествани при относимите стандарти, с посочен точен капацитет/брой страници, 

и че участникът Кооперация „Панда“ е упълномощен да внася, продава или участва в тръжни 

процедури със съвместимите лазерни касети  с търговската марка Office1. 

2.1.7. Кратко описание на дейността на кандидата и неговите ресурсни и 

организационни възможности – за позиция №1 - изготвен от участника в свободен текст; 

2.1.8. Мостри за позиция №1 – подробно описани в техническата спецификация; 

 

2.2. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка за позиция 

№2 - по Образец №2 към документацията;  

2.1.1. Официален актуален каталог за предлаганите продукти за позиция №2 – 

които могат да бъдат предмет на настоящата поръчка, извън списъка по Техническата 

спецификация за съответната позиция, БЕЗ ОБЯВЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ВСЕКИ 

ПРОДУКТ; 

2.1.2. Декларация за срока на валидност на офертата за позиция №2 - по Образец 

№4 към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

2.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за 

позиция №2 - по Образец №5 към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

2.1.4. Кратко описание на дейността на кандидата и неговите ресурсни и 

организационни възможности – за позиция №2 - изготвен от участника в свободен текст; 

2.1.5. Мостри за позиция №2 – подробно описани в техническата спецификация. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима членове на комисията 

подписаха техническото предложение на Кандидат №1, съответно за двете обособени позиции. 

С това приключи откритата част на заседанието и комисия обяви че съгласно 

предварителния график за работа, в закрито заседание, което започва в 13:00 часа на 03.01.2019 

г., същата ще премине към обстоен преглед на приложените документи за допустимост на 

кандидата. 

В 13:00 часа на 03.01.2019 г., комисията пристъпи към преглед и проверка на 

представените от Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София документи и еЕЕДОП (на 

електронен носител), установяващи изпълнението на поставените от възложителя критерии за 

подбор. 

Констатации по представените от кандидата документи и информацията 

съдържаща се в тях: 

І. По следните документи представени от кандидата за Позиция № 1: 

1. Опис на представените документи; 2. Оферта за участие в процедурата;                3. 

Електронен носител (компакт диск) – 1 (един) бр., съдържащ надлежно попълнени и 

подписани с електронни подписи от Председателя, членовете на Управителния съвет и 

членовете на Контролния съвет на кандидата „Стандартен образец за електронен Единен 

европейски документ за обществени поръчки“ (еЕЕДОП) към документацията, 

удостоверяващи изпълнение на критериите за подбор, относно икономическото и финансовото 

състояние и технически и професионални способности на кандидата съгласно изискванията на 

документацията); 4. Сертификат ISO 9001:2015 за система за управление на качеството; 5. 

Сертификат ISO 14001:2015 за система за управление на околната среда;  6. Списък по чл. 64, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП на основните договори с еднакъв или сходен предмет с настоящата 

обществена поръчка, ведно с удостоверения за доброто им изпълнение; 7. Декларация за 

информираност и съгласие за обработване на лични данни, съгласно ЗЗЛД; 8. Техническо 

предложение за позиция №1; 9. Каталог за предлаганите продукти; 10. Декларация за срока 

на валидност на офертата; 11. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договора; 12. Сертификат по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството на името 

на „Проспект Имидж Продукте Лимитд ъф Жухай“ – производителя на тонер касети; 13. 

Сертификат по ISO 14001:2014 за система за управление на околната среда на името на 



 

5 

 

„Проспект Имидж Продъктс Лимитид оф Жухай“ ; 14. Писмо за потвърждение, 

удостоверение и оторизационно писмо от „Прайм Съксес Къмпани Лимитид“ - производител 

на съвместимите тонер касети; 15. Кратко описание на дейността на кандидата и неговите 

ресурсни и организационни възможности, 

комисията не констатира несъответствия и непълноти относно тяхната форма като 

образец утвърден от възложителя и заявените със съдържането им факти и обстоятелства, 

съгласно утвърдените условия и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Комисията установи, че 

всички изискуеми за позицията мостри са представени от кандидата и същите отговарят на 

изискванията на Възложителя, подробно посочени в техническата спецификация. 

IІ. По следните документи представени от кандидата за Позиция № 2: 

Обособена позиция № 2 е запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като 

включените в нея канцеларски материали, консумативи и рекламни материали фигурират в 

Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са 

предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално 

интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.  

С оглед обстоятелството, че за позицията няма подадени оферти за участие от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, 

чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на 

хора в неравностойно положение, а само от Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, който не е 

представил доказателства че попада в кръга на горепосочените субекти, то на основание чл. 12, 

ал. 7 от ЗОП, комисията пристъпва към разглеждане на офертата на единствения кандидат - 

Кооперация „Панда“. По представените от кандидата документи: 

1. Опис на представените документи; 2. Оферта за участие в процедурата;                3. 

Електронен носител (компакт диск) – 1 (един) бр., съдържащ надлежно попълнени и 

подписани с електронни подписи от Председателя, членовете на Управителния съвет и 

членовете на Контролния съвет на кандидата „Стандартен образец за електронен Единен 

европейски документ за обществени поръчки“ (еЕЕДОП) към документацията, 

удостоверяващи изпълнение на критериите за подбор, относно икономическото и финансовото 

състояние и технически и професионални способности на кандидата съгласно изискванията на 

документацията); 4. Сертификат ISO 9001:2015 за система за управление на качеството; 5. 

Сертификат ISO 14001:2015 за система за управление на околната среда;  6. Списък по чл. 64, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП на основните договори с еднакъв или сходен предмет с настоящата 

обществена поръчка, ведно с удостоверения за доброто им изпълнение; 7. Декларация за 

информираност и съгласие за обработване на лични данни, съгласно ЗЗЛД; 8. Техническо 

предложение за позиция №2; 9. Каталог за предлаганите продукти; 10. Декларация за срока 

на валидност на офертата; 11. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договора; 12. Кратко описание на дейността на кандидата и неговите ресурсни и 

организационни възможности, 

комисията не констатира несъответствия и непълноти относно тяхната форма като 

образец утвърден от възложителя и заявените със съдържането им факти и обстоятелства, 

съгласно утвърдените условия и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Комисията установи, че 

всички изискуеми за позицията мостри са представени от кандидата и същите отговарят на 

изискванията на Възложителя, подробно посочени в техническата спецификация. 

Заключение по изпълнение на критериите за подбор от страна на Кандидат № 1 – 

Кооперация „Панда“, гр. София:  

С оглед горните констатации по документите, представени от Кандидат № 1, 

комисията  прие за установено:  

ІІІ.1. Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София е представил документи  и 

изпълнява поставените от възложителя минимални изисквания по критериите за подбор 

свързани с личното състояние на кандидата и липсата на основания за задължително 

отстраняване по чл. 54 от ЗОП, както и такива по чл. 55 от ЗОП обявени от възложителя и за 

двете обособени позиции.  
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ІІІ.2. Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София е представил документи и 

изпълнява поставените от възложителя минимални изисквания по критериите за подбор 

отнасящи се до Икономическо и финансово състояние на кандидата и за двете позиции. 

По поставеното минимално изискване през последните три приключили финансови 

години, или от датата на създаването си (когато от датата на създаването на съответния 

участник не са налице три приключили финансови годни), участникът да е реализирал 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката: 

- за I-ва обособена позиция в размер на 500 000 (пет стотин хиляди) лева без ДДС, 

- за II-ра обособена позиция в размер на 20 000 (двадесет хиляди ) лева без ДДС, 

Кандидатът е обявил в ЕЕДОП и е представил Справка за оборотите за последните три 

приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в размер отговарящ над изискванията на 

възложителя – посочен е среден оборот от 9 139 118,53 лв. 

III.3. Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София е представил всички 

изискуеми документи, доказващи изпълнението от него на поставените от възложителя 

минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до Техническите и 

професионални способности на участниците, и за двете позиции. 

III.3.1. По поставеното минимално изискване участникът да е изпълнил една или 

повече доставки, през последните три години (от датата на подаване на офертата), чийто 

предмет и обем са идентични с предмета на обществената поръчка, като стойността на 

изпълнената доставка или доставки, следва да бъде не по-малка от прогнозната стойност на 

съответната обособена позиция - Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София е попълнил 

надлежно ЕЕДОП, представен е списък – по образец № 7 от документацията, с посочени осем 

броя изпълнени договори с предмет и обем, идентични с тези на поръчката, с посочени 

стойности, датите на сключване на договорите и крайният им срок и получателите. 

Представени са и доказателства за изпълнение на договорите – удостоверения за добро 

изпълнение и обявления за приключване на възложените поръчки. 

III.3.2. По поставеното изискване участникът да прилага системи за управление на 

качеството (чл.63, ал.1, т.10 ЗОП), Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“ е представил 

сертификати за внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно 

стандарта EN ISO 9001:2015 и стандарта EN ISO 14001:2015 с обхват доставка или продажба на 

канцеларски материали, консумативи и изработка на рекламни материали и др., като наличието 

им е отразено и в ЕЕДОП. 

III.3.3. По поставеното изискване, предлаганите от участника касети с тонер да бъдат 

нови, неупотребявани, нерециклирани и да са от производител, който има внедрени система за 

управление на качество  ISO 9001:2015 и система за управление на околната среда  

ISO14001:2015, Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“ е представил сертификати за доказване 

на изискването, на името на производителя на тонер касетите. 

III.3.4. По поставеното изискване, участниците да представят копие на документ, 

издаден от производителя на съвместимите консумативи, относно капацитета/броя страници на 

съвместимите консумативи, в който се съдържа информация, че съвместимите консумативи са 

произведени и тествани при относимите стандарти и е посочен точния капацитет/брой 

страници, Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“ е представил Писмо за потвърждение, 

удостоверение и оторизационно писмо от „Прайм Съксес Къмпани Лимитид“ - производител 

на съвместими тонер касети, за това че същите са произведени и тествани при относимите 

стандарти, с посочен точен капацитет/брой страници, и че участникът Кооперация „Панда“ е 

упълномощен да внася, продава или участва в тръжни процедури със съвместимите лазерни 

касети  с търговската марка Office1. 

III.3.4. По поставеното изискване, участниците да представят мостри на артикулите, 

за които в техническата спецификация от документацията е обозначено, че е необходимо, 

Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“ е представил същите. 

 

Извод: Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София е представил всички 

изискуеми документи, доказващи изпълнението от него на поставените от възложителя 

минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до условията за участие в 
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процедурата, обявени от Възложителя (Изисквания на възложителя, посочени в раздел III – 

Условия за участие. Изисквания към участниците в откритата процедура). 

 

Предвид гореизложеното комисията на основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП взе 

следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

Допуска Кандидат № 1 - Кооперация „Панда“, гр. София до следващия етап на 

процедурата за обособена позиция №1 и обособена позиция №2, а именно – разглеждане на 

техническите предложения на участника. 

IV. Предвид горното комисията пристъпи към разглеждане на Техническото 

предложение за позиция №1 и Техническото предложение за позиция №2 на единствения 

участник Кооперация „Панда“, гр. София, съгласно предварително обявените от 

възложителя критерии. 

IV.1. ЗА ПОЗИЦИЯ №1 - Техническото предложение на участника е изготвенo 

съгласно образeца към документацията – по Образец № 2 за съответната позиция.  

Участника Кооперация „Панда“, е представил един брой актуален каталог на 

предлаганите продукти БЕЗ посочени цени, т.е. каталогът отговаря на задължителните 

изисквания по процедурата и закона, в тях да не се посочват цени. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставката – 48 (четиридесет и осем) 

часа, считано от подаване на заявката от възложителя. Предложил е срок за отстраняване на 

рекламации – също 48 (четиридесет и осем) часа, считано от депозиране на рекламацията. 

Участникът е представил мостри на артикулите, за които в техническата 

спецификация за позиция № 1 е обозначено, че са изискуеми. Комисията установи, че същите 

отговарят на поставените технически изисквания на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията на настоящата обществена поръчка, а именно: 

№ 

по ред 

от техн. 

специф-я 

представена мостра 
установени технически 

характеристики от комисията 

Мерна 

единица 

2 Автоматичен молив 0.7 

Мека зона на захващане, специална 

система за обхват на графита, която 

осигурява мекота и комфорт при 

писане, писецът се прибира лесно, 

метален връх и водач за графита, дълга 

прибираще се гума 

бр. 

4 Химикал, еднократен 

мека гумена зона на захващане, 

дебелина на писане 0.7 мм, иглен връх 

на писеца, защита от мастилени петна, 

цвета на капачката обозначава цвета на 

мастилото, 10 бр. в опаковка 

Опаковка 

5 
Рециклирана копирна хартия 

А4  

Копирна хартия A4, рециклирана, 

100% екологична, грамаж g/m2- 80 

±3.0 подходяща за всички видове 

копирни машини, лазерни принтери и 

факс апарати, 500 л. в пакет, 5 пакета в 

кашон 

Кашон 

8 Папка Джоб А4 оп.100 
стандартна европерфорация, дебелина 

80 микрона, 100 бр. в опаковка 
Пакет 

10 
Химикали –стационарни за 

посетители 

с шнур и самозалепваща поставка, 

сменяем пълнител, син цвят на 

мастилото 

Бр. 

12 
Мастилница за презареждане на 

маркери 
за презареждане на текст маркери  с 

потапяне на маркера в мастилницата 
бр. 
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13 Текст маркер комплект 6 цвята 
скосен връх, 6 бр. в опаковка, 

възможност за презареждане 
Опаковка 

15 Коректор лента 

бяла коригираща лента с ширина 4.2 

мм., 

Бр. дължина на лентата 10 м., подходяща 

за корекции върху копирна, фото и 

факс хартия. 

23 Копирна хартия А3 бяла –пакет формат А3, 80 g/m2., 500 листа в пакет Пакет 

46 Лепило течно 30 мл. с тампон, на водна основа Бр. 

53 
Мастилница за презареждане на 

маркери 

за презареждане на маркери за бяла 

дъска с потапяне на маркера в 

мастилницата 

бр. 

55 Шредер 

Унищожава 10 листа с размер на 

изрезката 3х10 мм, унищожава 

кредитни карти, обем на коша 19 л. 

бр. 

77 Ролетка – 5м 5м дължина на лентата Бр. 

82 Перманентен маркер сребро 
объл връх, индустриален, устойчив на 

топлина, лакиращ ефект 
Бр. 

101 
Пълнители за химикал 

обикновени 
  Бр. 

 

Кандидатът е приложил и всички изискуеми документи по обществената поръчка за 

позиция №1.  

 

IV.2. ЗА ПОЗИЦИЯ №2 - Техническото предложение на участника е изготвенo 

съгласно образeца към документацията – по Образец № 2 за съответната позиция.  

Участника Кооперация „Панда“, е представил един брой актуален каталог на 

предлаганите продукти БЕЗ посочени цени, т.е. каталогът отговаря на задължителните 

изисквания по процедурата и закона, в тях да не се посочват цени. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставката – 48 (четиридесет и осем) 

часа, считано от подаване на заявката от възложителя. Предложил е срок за отстраняване на 

рекламации – също 48 (четиридесет и осем) часа, считано от депозиране на рекламацията. 

Участникът е представил мостри на артикулите, за които в техническата 

спецификация за позиция № 2 е обозначено, че са изискуеми. Комисията установи, че същите 

отговарят на поставените технически изисквания на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията на настоящата обществена поръчка, а именно: 
№ 

по ред 

от техн. 

специф-я 

представена мостра 
установени технически 

характеристики от комисията 

Мерна 

единица 

1 Папка с машинка А4, картон, бяла 

картонена папка с метална машинка и 

плъзгач, картон 250 гр./кв.м., поле за 

надписване 

Бр. 

3 Кламери 28 мм 
метални, изработени от стомана с 

никелово покритие 
Кутия 

4 Папка за картотека картонена папка с поле за надписване Бр. 

5 
Папка картонена с 3 капака и 

ластик 

изработена от картон, поле за 

надписване, с 3 капака и ластик, да се 

предлага в 10 различни цвята 

Бр. 

6 Картонен бокс с ластик 

изработен от картон, с UV лак, ластик 

за здраво затваряне, гръб 60 мм, 

размер - минимум 240/330 мм 

Бр. 

8 Архивна кутия  с размери 340 х 80 х 250 Бр. 
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13 Архивен кашон  
с размери 260 х 520 х 365 мм, за 6 

архивни кутии 
Бр. 

14 Папка с копче А4 прозрачна PP папка с копче, размер А4 Бр. 

15 
Папка за картотека V-образна с 

ограничител 

изработена от картон, метални 

машинки и шини за окачване, 

прозрачни табелки за надписване, да 

се предлага в минимум 5 цвята 

Бр. 

16 Бокс за картотека  Капацитет 35 папки, гумени крачета Бр. 

17 Бокс за картотека с капак 

капацитет 20 папки или 3 класьора А4 

/5см/, вградени дръжки за лесно 

пренасяне, изработен от 

висококачествена олекотена 

пластмаса, отделение за пишещи 

средства 

  

 

Кандидатът е приложил и всички изискуеми документи по обществената поръчка за 

позиция №2.  

С оглед гореизложените обстоятелства, комисията единодушно прие следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2 

1. Техническото предложение на участник № 1 - Кооперация „Панда“ за позиция № 1 

отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно утвърдената документация на настоящата 

обществена поръчка, с оглед на което Комисията допуска до участие в следващия етап от 

процедурата - отваряне на „Ценовото предложение“ участник № 1 - Кооперация „Панда“, 

гр. София, за позиция № 1, при предварително определен критерий за възлагане – „най-ниска 

цена“ в съответствие с чл. 70, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗОП.  

2. Техническото предложение на участник № 1 - Кооперация „Панда“ за позиция № 2 

отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно утвърдената документация на настоящата 

обществена поръчка, с оглед на което Комисията допуска до участие в следващия етап от 

процедурата - отваряне на „Ценовото предложение“ участник № 1 - Кооперация „Панда“, 

гр. София, за позиция № 2, при предварително определен критерий за възлагане – „най-ниска 

цена“ в съответствие с чл. 70, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗОП.  

3. Комисията определя дата и час за провеждане на следващия етап от процедурата – 

отваряне на ценовите предложения – на 30.01.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала в 

административната сграда на Централно управление на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП - Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра“ №1, ет. 4. 

С това комисията обяви за приключило заседанието на 22.01.2019 г. 

Протоколът се подписа от всички членове на комисията и се предаде за утвърждаване на 

възложителя на 22.01.2019 г. в 16:00 часа. 

Гореописаните действия са описани в Протокол № 1 от 03.01.2019 г. 

На 30.01.2019 г., комисия назначена със Заповед № 01/03.01.2019 г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите оферти за участие в открита процедура по чл. 74 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с обект – доставка и предмет на изпълнение: „Доставка на канцеларски 

материали, консумативи и рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. 

Шумен и неговите ТП „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски и  материали, консумативи и 

рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и неговите 

териториални поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца” 

Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, консумативи и 
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рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и неговите 

териториални поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца, запазена на основание чл.12, 

ал.1, т.1 от ЗОП”, открита с Решение № 25/23.11.2018 г. на Директора на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП – Шумен, за която в РОП е публикувана информация с 

импортен номер 879930/23.11.2018 г. в състав: 

Председател: …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

Членове: …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

се събра на публично открито заседание за отваряне на ценовата оферта на 

единствения кандидат в 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда 

на СИДП ДП - Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4. 

Отварянето на ценовите предложения е публично, но представители на участниците не се 

явиха, което обстоятелство е отразено в присъствен лист. 

Председателят на комисията откри заседанието, съобщи, че до този етап е допуснат 

единствения участник – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София – и за двете позиции, с оглед 

обстоятелството, че техническото му предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта чрез 

прилагане на критерия „най-ниска цена”, в съответствие с чл.70, ал.1 и  ал.2, т.1 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатия участник – 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София и обявяване на предложената крайна обща цена от 

участника – първо за позиция № 1, а след това за позиция № 2, при което се констатира 

следното: 

I.  Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №1 от оферта с 

вх. рег. № 11/02.01.2019 г. на участника Кооперация „Панда“, гр. София е непрозрачен, 

запечатан, с ненарушена цялост, с подписите на трима от членовете на комисията. 

В плика се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие в 

обществената поръчка, ведно с Официален каталог за предлаганите продукти извън списъка по 

Техническата спецификация, С ОБЯВЕНИ единични цени за всеки продукт, който може да 

бъде предмет на настоящата поръчка за обособена позиция №1 (ОП №1), но е извън списъка по 

Техническата спецификация за обособената позиция. 

Председателят на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на 

поръчката: 

Предлаганата обща стойност на доставката за ОП №1 е в размер на 4 898,34 лв. 

(четири хиляди осемстотин деветдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки) без вкл. 

ДДС, при следните финансови параметри: 

№ Артикул описание Технически изисквания към 

артикулите 

Мерн

а 

едини

ца 

Бр Ед. 

цена 

1 Автоматичен молив 0,5 
с метален клипс и накрайник, вградена 

гума 
бр. 

1 2,30 лв. 

2 Автоматичен молив 0.7 

Мека зона на захващане, специална 

система за обхват на графита, която 

осигурява мекота и комфорт при писане, 

писецът се прибира лесно, метален връх 

и водач за графита, дълга прибираще се 

гума 

бр. 

1 4,50 лв. 

3 Химикал, еднократен 

прозрачен, дебелина на писеца 1.0, с 

капачка в същия цвят като мастилото, 

предлага се в син, червен и черен цвят 

Бр. 

1 0,17 лв. 

4 Химикал, еднократен 

мека гумена зона на захващане, дебелина 

на писане 0.7 мм, иглен връх на писеца, 

защита от мастилени петна, цвета на 

капачката обозначава цвета на 

мастилото, 10 бр. в опаковка 

Опако

вка 

1 8,49 лв. 
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5 Рециклирана копирна хартия А4  

Копирна хартия A4, рециклирана, 100% 

екологична, грамаж g/m2- 80 ±3.0 

подходяща за всички видове копирни 

машини, лазерни принтери и факс 

апарати, 500 л. в пакет, 5 пакета в кашон 

Кашон 

1 27,77 

лв. 

6 Рециклирана копирна хартия А3 

Копирна хартия A3, рециклирана, 100% 

екологична, грамаж g/m2- 80 ±3.0 

подходяща за всички видове копирни 

машини, лазерни принтери и факс 

апарати, 500 л. в пакет, 5 пакета в кашон 

Кашон 

1 57,38 

лв. 

7 Папка Джоб А4 оп.100 
стандартна европерфорация, дебелина 40 

микрона, 100 бр. в опаковка 
Пакет 

1 3,75 лв. 

8 Папка Джоб А4 оп.100 
стандартна европерфорация, дебелина 80 

микрона, 100 бр. в опаковка 
Пакет 

1 13,36 

лв. 

9 Флуматер /черен/ дебелина на писеца 1-3 мм Бр. 
1 0,90 лв. 

10 
Химикали –стационарни за 

посетители 

с шнур и самозалепваща поставка, 

сменяем пълнител, син цвят на 

мастилото 

Бр. 

1 1,83 лв. 

11 Текст маркер – различни цветове 
скосен връх, възможност за 

презареждане 
Бр. 

1 1,43 лв. 

12 
Мастилница за презареждане на 

маркери 
за презареждане на текст маркери  с 

потапяне на маркера в мастилницата 

Опако

вка 

1 10,30 

лв. 

13 Текст маркер комплект 6 цвята 
скосен връх, 6 бр. в опаковка, 

възможност за презареждане 
Кутия 

1 5,80 лв. 

14 Телчета за телбод 24/6 
изработени от висококачествена 

стомана, размер 24/6 
Бр. 

1 0,37 лв. 

15 Коректор лента 

бяла коригираща лента с ширина 4.2 мм., 

дължина на лентата 10 м., подходяща за 

корекции върху копирна, фото и факс 

хартия. 

Пакет 

1 5,85 лв. 

16 Карирани листи  пакет 100 л. Бр. 
1 2,38 лв. 

17 Кубчета самозалепващи жълти  75 х 75 мм, жълт, 100 л в куб Бр. 
1 0,67 лв. 

18 Антителбод 

 с метални челюсти и пластмасова зона 

за захващане, за стандартни телчета вкл. 

24/6 и 10/4, безопасен за работа. 

Бр. 

1 1,13 лв. 

19 Дискове CD-R 700 МВ/80 мин. в индивидуална PVC кутия Бр. 1 0,80 лв. 

20 Ножица 16.5 см. 
от закалена стомана, ергономична 

пластмасова дръжка 
Бр. 

1 1,70 лв. 

21 Дискове CD-RW в индивидуална PVC кутия Пакет 1 2,24 лв. 

22 Линия 30 см. прозрачна Пакет 1 0,53 лв. 

23 Копирна хартия А3 бяла –пакет формат А3, 80 g/m2., 500 листа в пакет Бр. 
1 11,69 

лв. 

24 Копирна хартия А4 бяла –пакет формат А4,80 g/m2., 500 листа в пакет Бр. 1 5,99 лв. 

25 Лепило сухо 15 гр. Бр. 1 0,75 лв. 

26 Гума комбинирана 
комбинирана гума от естествен каучук, 

за чернографитни моливи и за мастило 
Бр. 

1 0,40 лв. 

27 Кутия за CD от PVC материал, прозрачна Бр. 1 0,56 лв. 
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28 Молив обикновен чернографитен с гума, НВ Кутия 

1 0,24 лв. 

29 Тиксо 50/66 прозрачно Бр. 
1 1,20 лв. 

30 
Кърпички за почистване на офис 

техника 

100 бр. кърпички в кутия , навлажнени с 

антистатичен препарат, за всякакъв вид 

елекнронно оборудване 

Бр. 

1 5,47 лв. 

31 Поставка хоризонтална 

изработена от висококачествена 

пластмаса, с възможност за надграждане, 

размер 255 х 65 х 348 мм. 

Кутия 

1 2,34 лв. 

32 Хартиен куб, цветен 400 л 
93 х 93 мм, 400 бр. листчена в куб, 

цветна офсетова хартия 80 гр. 
Бр. 

1 1,92 лв. 

33 Карфици 28 мм, метално никелирано тяло, в кутия  Бр. 1 0,43 лв. 

34 Коректор писалка 9 мл. с метален писец Кутия 1 0,93 лв. 

35 Телбод до 25 л. метална основа, захваща до 25 листа 
Компл

. 

1 5,22 лв. 

36 Дискети 3.5, 
DS/HD форматирани 1,44 МВ 10 бр. в 

PVC кутия 
Бр. 

1 37,50 

лв. 

37 Индекси за маркиране – комплект 45 х 12, 5 цвята Кутия 
1 0,25 лв. 

38 Тиксо двойно залепващо дебело 25 мм ширина Бр. 
1 1,30 лв. 

39 Пинчета за коркова дъска 
цветни пинчета за коркова дъска, 50 бр. в 

кутия 
Бр. 

1 0,93 лв. 

40 Дискове DVD-R 4,7 GB в индивидуална PVC кутия Кутия 1 0,92 лв. 

41 Кубчета хартиени бели 
93 х 93 мм, 400 бр. листчена в куб, бяла 

офсетова хартия 80 гр. 
Бр. 

1 1,93 лв. 

42 
Графити за автоматичен молив 

0,5 мм 

Дебелина 0.5, НВ, В, Н, 2В, 

висококачествени полимерни 

миниграфити дължина 75 мм, специална 

капачка за лесно зареждане на молива, 

12 бр. в кутия 

Бр. 

1 1,50 лв. 

43 Ножица 20 см 
от закалена стомана, ергономична 

пластмасова дръжка 
Пакет 

1 2,60 лв. 

44 Тънкописци Различни цветове 0.8 мм с метален връх Бр. 1 2,17 лв. 

45 Копирна цветна хартия A4  80 г/кв.м., цветна, 500  Бр. 
1 15,37 

лв. 

46 Лепило течно 30 мл. с тампон, на водна основа Бр. 1 0,50 лв. 

47 Тампонно мастило синьо и зелено 25 мл Кутия 1 1,13 лв. 

48 Телчета за телбод 10/4 
изработени от висококачествена 

стомана, размер 10/4 
Пакет 

1 0,23 лв. 

49 Дискове CD-R 700 МВ/80 мин  25 броя в шпиндел Пакет 
1 10,55 

лв. 

50 Копирна хартия – А3 цветна 80 g/m2., 500 листа в пакет Бр. 
1 17,56 

лв. 

51 Копирна хартия – А4 цветна  80 g/m2., 500 листа в пакет Бр. 
1 15,37 

лв. 
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52 Маркер за бяла дъска 
объл връх, дебелина на писеца 1-3 мм, с 

възможност за презареждане 
бр. 

1 2,93 лв. 

53 
Мастилница за презареждане на 

маркери 

за презареждане на маркери за бяла 

дъска с потапяне на маркера в 

мастилницата 

Пакет 

1 11,75 

лв. 

54 Клипборд с капак 
от PVC материал, стабилен метален 

клипс 
Пакет 

1 4,27 лв. 

55 Шредер 

Унищожава 10 листа с размер на 

изрезката 3х10 мм, унищожава кредитни 

карти, обем на коша 19 л. 

Бр. 

1 356,07 

лв. 

56 Копирен цветен картон А4 
160 г/кв.м., 250 л. в пакет, различни 

цветове 
Бр. 

1 15,37 

лв. 

57 Паус А4 92 гр – пакет 100 л. 
термоустойчив , А4, за ръчно чертане, 92 

гр., 100 л. в пакет 
Бр. 

1 15,95 

лв. 

58 
Перманентен маркер за CD/DVD 

– черен 
за надписване на дискове Бр. 

1 0,92 лв. 

59 Поставка вертикална 

изработена от висококачествена 

пластмаса, с възможност за надграждане, 

размер 75 х 320 х 245 мм. 

Бр. 

1 3,88 лв. 

60 
Ножица 25 см, ергономични грип 

дръжки 

от закалена стомана, ергономична 

пластмасова дръжка 
Руло 

1 3,57 лв. 

61 Гел ролер 0.7 
дебелина на писеца 0.7, възможност да 

се следи нивото на мастилото 
Пакет 

1 1,05 лв. 

62 Подложка за мишка – едноцветна от PVC, неплъзгаща основа Бр. 

1 1,79 лв. 

63 Паус – 92 гр. руло 
термоустойчив, за ръчно чертане, 92 гр., 

размер А0+ 
Бр. 

1 102,48 

лв. 

64 Паус А3 92 гр. – пакет 500 л. 
термоустойчив, А3, за ръчно чертане, 92 

гр., 500 л. в пакет 
Бр. 

1 159,50 

лв. 

65 Перфоратор с ограничител за 30 л 
метален перфоратор с ограничител, 

захваща до 30 л. 
Кутия 

1 13,15 

лв. 

66 Тиксо книжно  25 мм ширина Бр. 1 1,21 лв. 

67 Триъгълници равнобедрени прозрачен Кашон 1 1,83 лв. 

68 Кабари 
нитовани кабари с висока якост при 

забиване 50 гр. в кутия 
Кашон 

1 0,20 лв. 

69 Макетен нож малък 
18 мм, пластмасов, заключващ 

механизъм 
Кашон 

1 0,77 лв. 

70 Принтерна хартия 380/11/2 2000 л. в кашон/1000 компл., 80 гр. Кашон 
1 55,20 

лв. 

71 Принтерна хартия 380/11/3 1800 л. в кашон/600 компл., 80 гр. Кашон 
1 45,29 

лв. 

72 Принтерна хартия 240/11/1 2000 л. в кашон Кашон 
1 25,37 

лв. 

73 Принтерна хартия 240/11/2 2000 л. в кашон/1000 компл., 80 гр. Кашон 
1 38,06 

лв. 

74 Принтерна хартия 240/11/3 цветна 1500 л. в кашон/500 компл., 80 гр. Бр. 
1 43,66 

лв. 
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75 Принтерна хартия 240/12/2 2000 л. в кашон/1000 компл., 80 гр. Бр. 
1 41,50 

лв. 

76 Принтерна хартия 150/11/2 2000 л. в кашон /1000 компл.,80 гр. Бр. 
1 46,17 

лв. 

77 Ролетка – 5м 5м дължина на лентата Пакет 1 3,55 лв. 

78 Телбод до 90 л. 

захваща до 90 л, работи с по-малко 

усилие, дълбочина на захващане до 50 

мм, работи с телчета 24/6, 23/8, 23/10, 

23/12 

Бр. 

1 29,20 

лв. 

79 
Двойнозалепваща самозалепваща 

лента  
размер 25/50 м Бр. 

1 2,58 лв. 

80 Копирен картон А4, бял 160 гр./м2, 250 л. в пакет Бр. 
1 15,08 

лв. 

81 Перманентен маркер злато 
объл връх, индустриален, устойчив на 

топлина, лакиращ ефект 
Бр. 

1 1,50 лв. 

82 Перманентен маркер сребро 
объл връх, индустриален, устойчив на 

топлина, лакиращ ефект 
  

1 1,50 лв. 

83 Перфоратор до 30 листа 

перфорира до 30 листа, с ограничител, 

механизъм за заключване, работи с по-

малко усилие при перфорация 

Бр. 

1 5,84 лв. 

84 Перфоратор до 63 листа 

перфоратор с ограничител и пластмасов 

контейнер за отпадъци, перфорира до 63 

л., механизъм за заключване, разстояние 

между дупките 80 мм 

Бр. 

1 39,15 

лв. 

85 
Бяла магнитна дъска 120 см./240 

см. 

размер 120/240 см, алуминиева рамка, 

магнитна, с възможност за закрепване на 

хартия с магнити, алуминиева поставка 

за маркери и гъба, с комплект за 

монтиране на стена 

Бр. 

1 275,18 

лв. 

86 Тънкописец /злато/ 0.8 мм 
опаков

ка 

1 2,50 лв. 

87 Тънкописец /сребро/  0.8 мм Бр. 1 2,50 лв. 

88 Тънкописец /черно/  0.8 мм Бр. 1 1,63 лв. 

89 Фулмастри 10 цвята в опаковка Пакет 1 1,25 лв. 

90 Флипчарт 105/70 см с рамена 

размер 105см/70см, с рамена, магнитно 

покритие, лека авуминиева рамка, 

регулиране на височината 

Пакет 

1 157,25 

лв. 

91 Кламеродържач  магнитен Бр. 1 0,60 лв. 

92 Копирна хартия А4  120 гр./кв.м., цветна, 500 л. в пакет Пакет 
1 30,73 

лв. 

93 Фолио за ламиниране А4 А4, 80 mic, 100 л. в пакет Бр. 
1 13,45 

лв. 

94 Ламинатор А4 

Ламинира с фолио до 125 микрона, 

максимална широчина на ламиниране - 

минимум 220 мм, скорост на ламиниране 

- минимум 305 мм/мин., време за 

загряване - минимум 6 мин. 

Бр. 

1 201,50 

лв. 

95 Индиго-черно за ръкопис, 50 листа в пакет Бр. 1 3,00 лв. 

96 Перманентен маркер скосен  връх, дебелина на писеца 1-4 мм 
Опако

вка 

1 0,45 лв. 
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97 Пълнител за писалка черен и син цвят Бр. 1 0,23 лв. 

98 Писалка луксозна писалка с метален корпус Бр. 
1 23,35 

лв. 

99 Самозалепващи ценови етикети 12х22, 10 листа в опаковка Пакет 1 0,69 лв. 

100 Коректор течен 
20 мл с четка, на водна основа 

Бързосъхнещ, отлична покривност. 
Бр. 

1 0,83 лв. 

  
Подходящ за кореция върху различни 

видове хартия и мастило. 
 

  

101 
Пълнители за химикал 

обикновени 
  Бр. 

1 0,13 лв. 

102 
Фолио за ламиниране А4 125 

микрона 
125 микрона, А4, 100 л. в пакет Бр. 

1 19,80 

лв. 

103 Химикал автоматичен 

ергономична зона за захващане, тяло с 

цвета на мастилото,  предлага в червен, 

син и черен цвят 

Бр. 

1 1,57 лв. 

104 Острилка с контейнер PVC с контейнер Кутия 1 0,57 лв. 

105 Нож за писма 
ергономична дръжка, метално острие с 

дължина 17 см. 
Бр. 

1 4,46 лв. 

106 Тампон за печат сух, син, зелен, 70 х 111 мм Бр. 
1 3,80 лв. 

107 Тиксо 12/10 прозрачно Бр. 1 0,12 лв. 

108 Телчета за телбод 26/6 
изработени от висококачествена 

стомана, размер 26/6 
Бр. 

1 0,55 лв. 

109 Телбод машинка до 40 л. метална основа, захваща до 40 листа Бр. 
1 13,63 

лв. 

110 Визитник за 160 визитки с кожена корица Бр. 
1 11,25 

лв. 

111 Настолен калкулатор 10 разряден, LCD дисплей Бр. 
1 8,18 лв. 

112 Коркова дъска 60х90 рамка от боров материал Бр. 
1 13,18 

лв. 

113 USB флаш памет 4GB USB 3.0 Кутия 
1 19,18 

лв. 

114 USB флаш памет 8GB USB 3.0 Пакет 
1 15,34 

лв. 

115 USB флаш памет 32GB USB 3.0 Бр. 
1 18,58 

лв. 

116 Креда за експедиция 
нечуплива, подходяща за суха и влажна 

дървесина, 5 различни цветя 
Бр. 

1 2,58 лв. 

117 
Графити за автоматичен молив 

0,7 мм 

Дебелина 0.7, НВ, В, Н, 2В, 

висококачествени полимерни 

миниграфитиу дължина 75 мм, 

специална капачка за лесно зареждане на 

молива, 12 бр. в кутия 

Бр. 

1 1,80 лв. 

118 Фолио за ламиниране А3  125 микрона, А3, 100 л. в пакет Бр. 
1 33,00 

лв. 

119 Консуматив за Epson EPL 5900 L ТОНЕР C13S050489 Бр. 
1 70,00лв. 
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120 Консуматив за Epson LX-350 ЛЕНТА Бр. 
1 10,38 

лв. 

121 
Тонер касета за Kyocera Ecosys 

C5015n 
ТОНЕР TK-520 BLACK Бр. 

1 146,25 

лв. 

122 
Тонер касета за Kyocera Ecosys 

C5015n 

ТОНЕР TK-520 CYAN, 

MAGENTA,YELLOW 
Бр. 

1 146,25 

лв. 

123 
Тонер касета за Konica Minolta 

bizhub 163 
ТОНЕР TN114 Бр. 

1 31,30 

лв. 

124 
Тонер касета за Xerox Phaser 3260 

DN 
ТОНЕР 106R02778 BK Бр. 

1 79,45 

лв. 

125 Тонер касета за Kyocera FS 1118 ТОНЕР TK-18 Бр. 
1 37,48 

лв. 

126 Тонер касета за Kyocera FS 1010 ТОНЕР TK-17 Бр. 
1 37,48 

лв. 

127 
Тонер касета за Brother MFC 1810 

E 
ТОНЕР TN1030 1K Бр. 

1 16,73 

лв. 

128 Тонер касета за Brother HL 2030 ТОНЕР TN-2000 Бр. 
1 22,08 

лв. 

129 Тонер касета за Brother HL 2035 ТОНЕР TN-2005 2K Бр. 
1 22,52 

лв. 

130 Тонер касета за Brother DCP 7055 ТОНЕР TN-2010 1K Бр. 
1 15,94 

лв. 

131 
Тонер касета за Brother DCP 7065 

DN 
ТОНЕР TN-2220 2K Бр. 

1 16,73 

лв. 

132 
Тонер касета за Brother HL 5250 

DN 
ТОНЕР TN-3170 7K Бр. 

1 26,93 

лв. 

133 
Тонер касета за Brother HL L2300 

D 
ТОНЕР TN-6300 3K Бр. 

1 61,33 

лв. 

134 Тонер касета за Brother MFC 8950 ТОНЕР TN3380 Бр. 
1 36,93 

лв. 

135 
Тонер касета за Brother DCP 2500 

D 
ТОНЕР TN2320 BK Бр. 

1 25,38 

лв. 

136 Тонер касета за Canon LBP 2900 ТОНЕР 703  Бр. 
1 25,21 

лв. 

137 Тонер касета за Canon MF 3110 ТОНЕР EP-27 Бр. 
1 27,42 

лв. 

138 Тонер касета за Canon IS MF 4010 ТОНЕР FX-10 BK Бр. 
1 24,55 

лв. 

139 Тонер касета за Canon IS MF 4410 ТОНЕР CRG728 BK Бр. 
1 23,76лв. 

140 Тонер касета за Canon LBP 3100 ТОНЕР CRG-712 Бр. 
1 26,73 

лв. 
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141 Тонер касета за Canon IR 2250 ТОНЕР EXV3  Бр. 
1 93,78 

лв. 

142 Тонер касета за Canon IR 2016 ТОНЕР EXV14 BK  Бр. 
1 42,36 

лв. 

143 Тонер касета за HP LJ P1005 ТОНЕР CB435A BK Бр. 
1 21,71 

лв. 

144 Тонер касета за HP M1120 MFP ТОНЕР CB436A BK Бр. 
1 21,71 

лв. 

145 
Тонер касета за HP LJ CM 1312 

MFP 
ТОНЕР CB540A BK Бр. 

1 35,79лв. 

146 
Тонер касета за HP LJ CM 1312 

MFP 
ТОНЕР CB541A CYAN Бр. 

1 44,15 

лв. 

147 
Тонер касета за HP LJ CM 1312 

MFP 
ТОНЕР CB542A MAGENTA Бр. 

1 44,15 

лв. 

148 
Тонер касета за HP LJ CM 1312 

MFP 
ТОНЕР CB543A YELLOW Бр. 

1 44,15 

лв. 

149 Тонер касета за HP 1536 ТОНЕР CE278A BK Бр. 
1 21,32 

лв. 

150 Тонер касета за HP M125 A ТОНЕР CF283A BK 1.5K Бр. 
1 24,55 

лв. 

151 Тонер касета за HP LJ P 1102w ТОНЕР CE285A BK Бр. 
1 21,32лв. 

152 Тонер касета за HP LJ P2055dn ТОНЕР CE505X BK Бр. 
1 37,42 

лв. 

153 Тонер касета за HP LJ 3050 ТОНЕР Q2612A BK Бр. 
1 21,32 

лв. 

154 Тонер касета за HP LJ 1320 ТОНЕР Q5949X BK LJ1320 Бр. 
1 38,74 

лв. 

155 Тонер касета за HP CLJ Pro M452 ТОНЕР CF410X Бр. 
1 129,73 

лв. 

156 Тонер касета за HP CLJ Pro M453 ТОНЕР CF411X Бр. 
1 129,73 

лв. 

157 Тонер касета за HP CLJ Pro M454 ТОНЕР CF412X Бр. 
1 129,73 

лв. 

158 Тонер касета за HP CLJ Pro M455 ТОНЕР CF413X Бр. 
1 129,73 

лв. 

159 Тонер касета за HP CLJ CP2025 ТОНЕР CC530A Бр. 
1 40,64 

лв. 

160 Тонер касета за HP CLJ  CP2025 ТОНЕР CC531A Бр. 
1 0,42 лв. 

161 Тонер касета за HP CLJ  CP2025 ТОНЕР CC532A Бр. 
1 37,97 

лв. 

162 Тонер касета за HP CLJ  CP2025 ТОНЕР CC533A Бр. 
1 37,97 



 

18 

 

лв. 

163 Тонер касета за HP LJ Pro M400 ТОНЕР CF226XC Бр. 
1 114,94 

лв. 

164 
Тонер касета за HP LJ  Pro 400 

M401A 
ТОНЕР CF280XC Бр. 

1 28,07 

лв. 

165 Тонер касета за Lexmark E 120 ТОНЕР 12016SE Бр. 
1 44,03 

лв. 

166 Тонер касета за Lexmark E220 ТОНЕР E220 BK Бр. 
1 63,20 

лв. 

167 
Тонер касета за Samsung SCX 

4300 
ТОНЕР 1092 Бр. 

1 35,05 

лв. 

168 Тонер касета за Samsung 1510 ТОНЕР ML1710 Бр. 
1 37,50 

лв. 

169 
Тонер касета за Samsung CLX 419 

SFW 
ТОНЕР CLT-K406S BK Бр. 

1 58,53 

лв. 

170 
Тонер касета за Samsung MLT 

D111S 
ТОНЕР MLT-D111S BK Бр. 

1 41,88 

лв. 

171 Тонер касета за Xerox 3117 ТОНЕР 106R01159 Бр. 
1 32,87 

лв. 

172 Тонер касета за Xerox PE 220 ТОНЕР 13R00621  Бр. 
1 37,53 

лв. 

173 Тонер касета за Xerox WC 3220 ТОНЕР 106R01487 Бр. 
1 39,65 

лв. 

174 Тонер касета за Xerox WC 3045 ТОНЕР 106R02182  Бр. 
1 12,07 

лв. 

Предложената обща крайна цена не превишава прогнозната стойност за позицията. 

Участника предлага 10 % отстъпка за всички продукти от каталога, които са извън 

Техническата спецификация. 

 

II. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №2 от оферта с 

вх. рег. № 11/02.01.2019 г. на участника Кооперация „Панда“, гр. София е непрозрачен, 

запечатан, с ненарушена цялост, с подписите на трима от членовете на комисията. 

В плика се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие в 

обществената поръчка, ведно с Официален каталог за предлаганите продукти извън списъка по 

Техническата спецификация, С ОБЯВЕНИ единични цени за всеки продукт, който може да 

бъде предмет на настоящата поръчка за обособена позиция №2 (ОП №2), но е извън списъка по 

Техническата спецификация за обособената позиция. 

Предлаганата обща крайна цена за доставката за ОП №2 е в размер на 161,87 лв. (сто 

шестдесет и един лева и осемдесет и седем стотинки) без вкл. ДДС, при следните финансови 

параметри: 

№ Артикул описание Технически изисквания към 

артикулите 

Мерна 

единица 

Бр Ед. цена 

1 
Папка с машинка А4, картон, 

бяла 

картонена папка с метална машинка и 

плъзгач, картон 250 гр./кв.м., поле за 

надписване 

Бр. 

1 0,22 лв. 
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2 Класьор А4, 7 см. 

7 см., картонен, устойчив заключващ 

механизъм, подсилени с метален кант 

ъгли, сменяем етикет, 16 различни 

цвята, цветно вътрешно покритие 

еднакво с външното 

Бр. 

1 3,25 лв. 

3 Кламери 28 мм 
метални, изработени от стомана с 

никелово покритие 
Кутия 

1 0,38 лв. 

4 Папка за картотека картонена папка с поле за надписване Бр. 
1 0,43 лв. 

5 
Папка картонена с 3 капака и 

ластик 

изработена от картон, поле за 

анадписване, с 3 капака и ластик, да се 

предлага в 10 различни цвята 

Бр. 

1 1,15 лв. 

6 Картонен бокс с ластик 

изработен от картон, с UV лак, ластик 

за здраво затваряне, гръб 60 мм, размер 

- минимум 240/330 мм 

Бр. 

1 2,32 лв. 

7 Кламери 50 мм 
метални, изработени от стомана с 

никелово покритие 
Кутия 

1 0,65 лв. 

8 Архивна кутия  с размери 340 х 80 х 250 Бр. 1 0,74 лв. 

9 Пликове DL-самозалепващи СЗЛ, размери 110 х 220 мм Бр. 1 0,05 лв. 

10 Пликове С5 самозалепващи СЗЛ, размери162мм х 229мм  Бр. 1 0,07 лв. 

11 
Плик джоб В4 с дъно кафяв 

кран, СЗЛ 
СЗЛ, размери245х355х40 с дъно Бр. 

1 0,38 лв. 

12 Плик-джоб С4 кафяв СЗЛ СЗЛ, размери 229мм х 324мм  Бр. 1 0,17 лв. 

13 Архивен кашон  
с размери 260 х 520 х 365 мм, за 6 

архивни кутии 
Бр. 

1 4,58 лв. 

14 Папка с копче А4 прозрачна PP папка с копче, размер А4 Бр. 1 0,56 лв. 

15 
Папка за картотека V-образна с 

ограничител 

изработена от картон, метални 

машинки и шини за окачване, 

прозрачни табелки за надписване, да се 

предлага в минимум 5 цвята 

Бр. 

1 1,91 лв. 

16 Бокс за картотека  Капацитет 35 папки, гумени крачета Бр. 1 41,48 лв. 

17 Бокс за картотека с капак 

капацитет 20 папки или 3 класьора А4 

/5см/, вградени дръжки за лесно 

пренасяне, изработен от 

висококачествена олекотена пластмаса, 

отделение за пишещи средства 

  

1 34,73 лв. 

18 

Кашони (големи)-твърди за 

прибиране на документи за 

архива 

размери 400х600х400 Бр. 

1 1,97 лв. 

19 Дневник ЕДСД дневник за входящ и изходящ контрол Бр. 1 6,80 лв. 

20 Пътна книжка   Бр. 1 0,73 лв. 

21 Заповед за командировка химизирана Кочан 1 0,88 лв. 

22 Вносна бележка химизирана Кочан 1 1,18 лв. 

23 Трудова книжка   Бр. 1 3,00 лв. 

24 Пътен лист   Кочан 1 1,80 лв. 

25 Товарителница  химизирана Кочан 1 2,62 лв. 

26 Кламери цветни 28 мм изработени от стомана Кутия 1 0,40 лв. 

27 

Рекламен календар 1 тяло +  

печат рекламна глава с логото 

на Възложителя 

1 тяло, размери 310 х 470 мм,на 

подложка – картон, хартия офсет бял, 

рекламна глава 310 х 200 мм, 12 листа,  

иглена перфорация, рекламна глава с 

логото на възложителя (от официалния 

сайт), офсетов или дигитален печат, 

тялото на календара и рекламната глава 

да бъдат на обща подложка. 

Бр. 

1 1,74 лв. 

28 Календар бележник + преге А5, Луксозна корица от термоактивна Бр. 1 10,54 лв. 
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печат с логото на Възложителя кожа със сухо преге, концево шит и 

лепен, лице с мека вложка, обшит, 

Цветна карта на Европа и България; 

Тяло - 352 стр. двуцветен печат, пет 

езика, 16 стр. полезна информация, 

текстилна лента за отбелязване, Цвят: 

кафяв. 

29 
Настолен календар А3 с логото 

на Възложителя 

Обща подложка - размери: 420/300 мм, 

с  поставено лого на Възложителя(от 

официалния сайт) 

Бр. 

1 5,02 лв. 

30 

Конферентна кожена папка с 

преге печат с логото на 

Възложителя 

Материал: кожа, вътрешен джоб с цип, 

калкулатор, пад 20 стр, закопчаване с 

цип от външната страна, размер 

34.5/26/3 см, с лого на възложителя (от 

официалния сайт) 

Бр. 

1 32,12 лв. 

Предложената обща крайна цена не превишава прогнозната стойност за позицията. 

Участника предлага 10 % отстъпка за всички продукти от каталога, които са извън 

Техническата спецификация. 

Всички членове на комисията подписаха ценовата оферта за ОП №1 и ОП №2. 

След изчитане на ценовото предложение председателят на комисията уведоми 

присъстващите, че с това приключва публичната част от заседанието. 

Комисията продължи своята работа и след като разгледа подробно ценовите предложения 

и приложените каталози, съответно за двете позиции, на единствения участник, констатира, че 

същите отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя. 

Съгласно предварително одобрените критерии за участие и разпоредбата на чл. 70, ал. 2, 

т. 1 ЗОП и съгласно чл. 58, ал.1 от ППЗОП и въз основа на обявения критерий „най-ниска 

цена“, комисията класира: 

ЗА ПОЗИЦИЯ №1: 

- на I (първо), единствено място – Кооперация „Панда“, гр. София с ЕИК/БУЛСТАТ 

000885099; 

ЗА ПОЗИЦИЯ №2: 

- на I (първо), единствено място – Кооперация „Панда“, гр. София с ЕИК/БУЛСТАТ 

000885099; 

 

Въз основа на горното класиране, комисията предлага на Възложителя да определи с 

решение – класираният на първо място участник Кооперация „Панда“, гр. София с 

ЕИК/БУЛСТАТ 000885099 за изпълнител на „открита процедура“ за възлагане на 

обществена поръчка с обект – доставка и предмет на изпълнение: „Доставка на канцеларски 

материали, консумативи и рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. 

Шумен и неговите ТП „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца по обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски и  материали, консумативи и 

рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и неговите 

териториални поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца” 

Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, консумативи и 

рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и неговите 

териториални поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца, запазена на основание чл.12, 

ал.1, т.1 от ЗОП”, открита с Решение № 25/23.11.2018 г. на Директора на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП – Шумен и за която в РОП е публикувана информация с импортен 

номер 879930/23.11.2018 г., след утвърждаване на протоколите от работата на настоящата 

комисия, и да сключи с него договор за изпълнение на поръчката, при следните основни 

параметри на окончателната оферта: 

I. Предлагана обща крайна цена за ОП №1 в размер на 4 898,34 лв. (четири хиляди 
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осемстотин деветдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки) без вкл. ДДС, при 

следните финансови параметри: 
№ Артикул описание Технически изисквания към артикулите Мерна 

едини

ца 

Бр Ед. 

цена 

1 Автоматичен молив 0,5 
с метален клипс и накрайник, вградена 
гума 

бр. 
1 2,30 лв. 

2 Автоматичен молив 0.7 

Мека зона на захващане, специална 
система за обхват на графита, която 
осигурява мекота и комфорт при писане, 
писецът се прибира лесно, метален връх 
и водач за графита, дълга прибираще се 
гума 

бр. 

1 4,50 лв. 

3 Химикал, еднократен 
прозрачен, дебелина на писеца 1.0, с 
капачка в същия цвят като мастилото, 
предлага се в син, червен и черен цвят 

Бр. 
1 0,17 лв. 

4 Химикал, еднократен 

мека гумена зона на захващане, 
дебелина на писане 0.7 мм, иглен връх 
на писеца, защита от мастилени петна, 
цвета на капачката обозначава цвета на 
мастилото, 10 бр. в опаковка 

Опако
вка 

1 8,49 лв. 

5 Рециклирана копирна хартия А4  

Копирна хартия A4, рециклирана, 100% 
екологична, грамаж g/m2- 80 ±3.0 
подходяща за всички видове копирни 
машини, лазерни принтери и факс 
апарати, 500 л. в пакет, 5 пакета в кашон 

Кашон 

1 27,77 

лв. 

6 Рециклирана копирна хартия А3 

Копирна хартия A3, рециклирана, 100% 
екологична, грамаж g/m2- 80 ±3.0 
подходяща за всички видове копирни 
машини, лазерни принтери и факс 
апарати, 500 л. в пакет, 5 пакета в кашон 

Кашон 

1 57,38 

лв. 

7 Папка Джоб А4 оп.100 
стандартна европерфорация, дебелина 
40 микрона, 100 бр. в опаковка 

Пакет 
1 3,75 лв. 

8 Папка Джоб А4 оп.100 
стандартна европерфорация, дебелина 
80 микрона, 100 бр. в опаковка 

Пакет 

1 13,36 

лв. 

9 Флуматер /черен/ дебелина на писеца 1-3 мм Бр. 

1 0,90 лв. 

10 
Химикали –стационарни за 
посетители 

с шнур и самозалепваща поставка, 
сменяем пълнител, син цвят на 
мастилото 

Бр. 

1 1,83 лв. 

11 Текст маркер – различни цветове 
скосен връх, възможност за 
презареждане 

Бр. 
1 1,43 лв. 

12 
Мастилница за презареждане на 
маркери 

за презареждане на текст маркери  с 
потапяне на маркера в мастилницата 

Опако
вка 

1 10,30 

лв. 

13 Текст маркер комплект 6 цвята 
скосен връх, 6 бр. в опаковка, 
възможност за презареждане 

Кутия 
1 5,80 лв. 

14 Телчета за телбод 24/6 
изработени от висококачествена 
стомана, размер 24/6 

Бр. 
1 0,37 лв. 

15 Коректор лента 

бяла коригираща лента с ширина 4.2 
мм., дължина на лентата 10 м., 
подходяща за корекции върху копирна, 
фото и факс хартия. 

Пакет 

1 5,85 лв. 

16 Карирани листи  пакет 100 л. Бр. 
1 2,38 лв. 

17 Кубчета самозалепващи жълти  75 х 75 мм, жълт, 100 л в куб Бр. 
1 0,67 лв. 
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18 Антителбод 
 с метални челюсти и пластмасова зона 
за захващане, за стандартни телчета 
вкл. 24/6 и 10/4, безопасен за работа. 

Бр. 
1 1,13 лв. 

19 Дискове CD-R 700 МВ/80 мин. в индивидуална PVC кутия Бр. 
1 0,80 лв. 

20 Ножица 16.5 см. 
от закалена стомана, ергономична 
пластмасова дръжка 

Бр. 
1 1,70 лв. 

21 Дискове CD-RW в индивидуална PVC кутия Пакет 
1 2,24 лв. 

22 Линия 30 см. прозрачна Пакет 
1 0,53 лв. 

23 Копирна хартия А3 бяла –пакет формат А3, 80 g/m2., 500 листа в пакет Бр. 

1 11,69 

лв. 

24 Копирна хартия А4 бяла –пакет формат А4,80 g/m2., 500 листа в пакет Бр. 
1 5,99 лв. 

25 Лепило сухо 15 гр. Бр. 
1 0,75 лв. 

26 Гума комбинирана 
комбинирана гума от естествен каучук, 
за чернографитни моливи и за мастило 

Бр. 
1 0,40 лв. 

27 Кутия за CD от PVC материал, прозрачна Бр. 
1 0,56 лв. 

28 Молив обикновен чернографитен с гума, НВ Кутия 

1 0,24 лв. 

29 Тиксо 50/66 прозрачно Бр. 
1 1,20 лв. 

30 
Кърпички за почистване на офис 
техника 

100 бр. кърпички в кутия , навлажнени с 
антистатичен препарат, за всякакъв вид 
елекнронно оборудване 

Бр. 
1 5,47 лв. 

31 Поставка хоризонтална 
изработена от висококачествена 
пластмаса, с възможност за 
надграждане, размер 255 х 65 х 348 мм. 

Кутия 
1 2,34 лв. 

32 Хартиен куб, цветен 400 л 
93 х 93 мм, 400 бр. листчена в куб, 
цветна офсетова хартия 80 гр. 

Бр. 
1 1,92 лв. 

33 Карфици 28 мм, метално никелирано тяло, в кутия  Бр. 
1 0,43 лв. 

34 Коректор писалка 9 мл. с метален писец Кутия 
1 0,93 лв. 

35 Телбод до 25 л. метална основа, захваща до 25 листа Компл. 
1 5,22 лв. 

36 Дискети 3.5, 
DS/HD форматирани 1,44 МВ 10 бр. в 
PVC кутия 

Бр. 

1 37,50 

лв. 

37 Индекси за маркиране – комплект 45 х 12, 5 цвята Кутия 
1 0,25 лв. 

38 Тиксо двойно залепващо дебело 25 мм ширина Бр. 
1 1,30 лв. 

39 Пинчета за коркова дъска 
цветни пинчета за коркова дъска, 50 бр. 
в кутия 

Бр. 
1 0,93 лв. 

40 Дискове DVD-R 4,7 GB в индивидуална PVC кутия Кутия 
1 0,92 лв. 

41 Кубчета хартиени бели 
93 х 93 мм, 400 бр. листчена в куб, бяла 
офсетова хартия 80 гр. 

Бр. 
1 1,93 лв. 

42 
Графити за автоматичен молив 
0,5 мм 

Дебелина 0.5, НВ, В, Н, 2В, 
висококачествени полимерни 
миниграфити дължина 75 мм, специална 
капачка за лесно зареждане на молива, 
12 бр. в кутия 

Бр. 

1 1,50 лв. 

43 Ножица 20 см 
от закалена стомана, ергономична 
пластмасова дръжка 

Пакет 
1 2,60 лв. 

44 Тънкописци Различни цветове 0.8 мм с метален връх Бр. 
1 2,17 лв. 
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45 Копирна цветна хартия A4  80 г/кв.м., цветна, 500  Бр. 

1 15,37 

лв. 

46 Лепило течно 30 мл. с тампон, на водна основа Бр. 
1 0,50 лв. 

47 Тампонно мастило синьо и зелено 25 мл Кутия 
1 1,13 лв. 

48 Телчета за телбод 10/4 
изработени от висококачествена 
стомана, размер 10/4 

Пакет 
1 0,23 лв. 

49 Дискове CD-R 700 МВ/80 мин  25 броя в шпиндел Пакет 

1 10,55 

лв. 

50 Копирна хартия – А3 цветна 80 g/m2., 500 листа в пакет Бр. 

1 17,56 

лв. 

51 Копирна хартия – А4 цветна  80 g/m2., 500 листа в пакет Бр. 

1 15,37 

лв. 

52 Маркер за бяла дъска 
объл връх, дебелина на писеца 1-3 мм, с 
възможност за презареждане 

бр. 
1 2,93 лв. 

53 
Мастилница за презареждане на 
маркери 

за презареждане на маркери за бяла 
дъска с потапяне на маркера в 
мастилницата 

Пакет 

1 11,75 

лв. 

54 Клипборд с капак 
от PVC материал, стабилен метален 
клипс 

Пакет 
1 4,27 лв. 

55 Шредер 
Унищожава 10 листа с размер на 
изрезката 3х10 мм, унищожава кредитни 
карти, обем на коша 19 л. 

Бр. 

1 356,07 

лв. 

56 Копирен цветен картон А4 
160 г/кв.м., 250 л. в пакет, различни 
цветове 

Бр. 

1 15,37 

лв. 

57 Паус А4 92 гр – пакет 100 л. 
термоустойчив , А4, за ръчно чертане, 92 
гр., 100 л. в пакет 

Бр. 

1 15,95 

лв. 

58 
Перманентен маркер за CD/DVD – 
черен 

за надписване на дискове Бр. 
1 0,92 лв. 

59 Поставка вертикална 
изработена от висококачествена 
пластмаса, с възможност за 
надграждане, размер 75 х 320 х 245 мм. 

Бр. 
1 3,88 лв. 

60 
Ножица 25 см, ергономични грип 
дръжки 

от закалена стомана, ергономична 
пластмасова дръжка 

Руло 
1 3,57 лв. 

61 Гел ролер 0.7 
дебелина на писеца 0.7, възможност да 
се следи нивото на мастилото 

Пакет 
1 1,05 лв. 

62 Подложка за мишка – едноцветна от PVC, неплъзгаща основа Бр. 

1 1,79 лв. 

63 Паус – 92 гр. руло 
термоустойчив, за ръчно чертане, 92 гр., 
размер А0+ 

Бр. 

1 102,48 

лв. 

64 Паус А3 92 гр. – пакет 500 л. 
термоустойчив, А3, за ръчно чертане, 92 
гр., 500 л. в пакет 

Бр. 

1 159,50 

лв. 

65 
Перфоратор с ограничител за 30 
л 

метален перфоратор с ограничител, 
захваща до 30 л. 

Кутия 

1 13,15 

лв. 

66 Тиксо книжно  25 мм ширина Бр. 
1 1,21 лв. 

67 Триъгълници равнобедрени прозрачен Кашон 
1 1,83 лв. 

68 Кабари 
нитовани кабари с висока якост при 
забиване 50 гр. в кутия 

Кашон 
1 0,20 лв. 
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69 Макетен нож малък 
18 мм, пластмасов, заключващ 
механизъм 

Кашон 
1 0,77 лв. 

70 Принтерна хартия 380/11/2 2000 л. в кашон/1000 компл., 80 гр. Кашон 

1 55,20 

лв. 

71 Принтерна хартия 380/11/3 1800 л. в кашон/600 компл., 80 гр. Кашон 

1 45,29 

лв. 

72 Принтерна хартия 240/11/1 2000 л. в кашон Кашон 

1 25,37 

лв. 

73 Принтерна хартия 240/11/2 2000 л. в кашон/1000 компл., 80 гр. Кашон 

1 38,06 

лв. 

74 Принтерна хартия 240/11/3 цветна 1500 л. в кашон/500 компл., 80 гр. Бр. 

1 43,66 

лв. 

75 Принтерна хартия 240/12/2 2000 л. в кашон/1000 компл., 80 гр. Бр. 

1 41,50 

лв. 

76 Принтерна хартия 150/11/2 2000 л. в кашон /1000 компл.,80 гр. Бр. 

1 46,17 

лв. 

77 Ролетка – 5м 5м дължина на лентата Пакет 
1 3,55 лв. 

78 Телбод до 90 л. 

захваща до 90 л, работи с по-малко 
усилие, дълбочина на захващане до 50 
мм, работи с телчета 24/6, 23/8, 23/10, 
23/12 

Бр. 

1 29,20 

лв. 

79 
Двойнозалепваща 
самозалепваща лента  

размер 25/50 м Бр. 
1 2,58 лв. 

80 Копирен картон А4, бял 160 гр./м2, 250 л. в пакет Бр. 

1 15,08 

лв. 

81 Перманентен маркер злато 
объл връх, индустриален, устойчив на 
топлина, лакиращ ефект 

Бр. 
1 1,50 лв. 

82 Перманентен маркер сребро 
объл връх, индустриален, устойчив на 
топлина, лакиращ ефект 

  
1 1,50 лв. 

83 Перфоратор до 30 листа 
перфорира до 30 листа, с ограничител, 
механизъм за заключване, работи с по-
малко усилие при перфорация 

Бр. 
1 5,84 лв. 

84 Перфоратор до 63 листа 

перфоратор с ограничител и пластмасов 
контейнер за отпадъци, перфорира до 63 
л., механизъм за заключване, разстояние 
между дупките 80 мм 

Бр. 

1 39,15 

лв. 

85 
Бяла магнитна дъска 120 см./240 
см. 

размер 120/240 см, алуминиева рамка, 
магнитна, с възможност за закрепване на 
хартия с магнити, алуминиева поставка 
за маркери и гъба, с комплект за 
монтиране на стена 

Бр. 

1 275,18 

лв. 

86 Тънкописец /злато/ 0.8 мм 
опаков

ка 
1 2,50 лв. 

87 Тънкописец /сребро/  0.8 мм Бр. 
1 2,50 лв. 

88 Тънкописец /черно/  0.8 мм Бр. 
1 1,63 лв. 

89 Фулмастри 10 цвята в опаковка Пакет 
1 1,25 лв. 

90 Флипчарт 105/70 см с рамена 
размер 105см/70см, с рамена, магнитно 
покритие, лека алуминиева рамка, 
регулиране на височината 

Пакет 

1 157,25 

лв. 

91 Кламеродържач  магнитен Бр. 
1 0,60 лв. 
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92 Копирна хартия А4  120 гр./кв.м., цветна, 500 л. в пакет Пакет 

1 30,73 

лв. 

93 Фолио за ламиниране А4 А4, 80 mic, 100 л. в пакет Бр. 

1 13,45 

лв. 

94 Ламинатор А4 

Ламинира с фолио до 125 микрона, 
максимална широчина на ламиниране - 
минимум 220 мм, скорост на ламиниране 
- минимум 305 мм/мин., време за 
загряване - минимум 6 мин. 

Бр. 

1 201,50 

лв. 

95 Индиго-черно за ръкопис, 50 листа в пакет Бр. 
1 3,00 лв. 

96 Перманентен маркер скосен  връх, дебелина на писеца 1-4 мм 
Опако

вка 
1 0,45 лв. 

97 Пълнител за писалка черен и син цвят Бр. 
1 0,23 лв. 

98 Писалка луксозна писалка с метален корпус Бр. 

1 23,35 

лв. 

99 Самозалепващи ценови етикети 12х22, 10 листа в опаковка Пакет 
1 0,69 лв. 

100 Коректор течен 
20 мл. с четка, на водна основа 
Бързосъхнещ, отлична покривност. 

Бр. 
1 0,83 лв. 

  
Подходящ за корекция върху различни 
видове хартия и мастило. 

 
  

101 
Пълнители за химикал 
обикновени 

  Бр. 
1 0,13 лв. 

102 
Фолио за ламиниране А4 125 
микрона 

125 микрона, А4, 100 л. в пакет Бр. 

1 19,80 

лв. 

103 Химикал автоматичен 
ергономична зона за захващане, тяло с 
цвета на мастилото,  предлага в червен, 
син и черен цвят 

Бр. 
1 1,57 лв. 

104 Острилка с контейнер PVC с контейнер Кутия 
1 0,57 лв. 

105 Нож за писма 
ергономична дръжка, метално острие с 
дължина 17 см. 

Бр. 
1 4,46 лв. 

106 Тампон за печат сух, син, зелен, 70 х 111 мм Бр. 
1 3,80 лв. 

107 Тиксо 12/10 прозрачно Бр. 
1 0,12 лв. 

108 Телчета за телбод 26/6 
изработени от висококачествена 
стомана, размер 26/6 

Бр. 
1 0,55 лв. 

109 Телбод машинка до 40 л. метална основа, захваща до 40 листа Бр. 

1 13,63 

лв. 

110 Визитник за 160 визитки с кожена корица Бр. 

1 11,25 

лв. 

111 Настолен калкулатор 10 разряден, LCD дисплей Бр. 
1 8,18 лв. 

112 Коркова дъска 60х90 рамка от боров материал Бр. 

1 13,18 

лв. 

113 USB флаш памет 4GB USB 3.0 Кутия 

1 19,18 

лв. 

114 USB флаш памет 8GB USB 3.0 Пакет 

1 15,34 

лв. 

115 USB флаш памет 32GB USB 3.0 Бр. 
1 18,58 
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лв. 

116 Креда за експедиция 
нечуплива, подходяща за суха и влажна 
дървесина, 5 различни цветя 

Бр. 
1 2,58 лв. 

117 
Графити за автоматичен молив 
0,7 мм 

Дебелина 0.7, НВ, В, Н, 2В, 
висококачествени полимерни 
миниграфити дължина 75 мм, специална 
капачка за лесно зареждане на молива, 
12 бр. в кутия 

Бр. 

1 1,80 лв. 

118 Фолио за ламиниране А3  125 микрона, А3, 100 л. в пакет Бр. 

1 33,00 

лв. 

119 
Консуматив за Epson EPL 5900 

L 
ТОНЕР C13S050489 Бр. 

1 70,00лв. 

120 Консуматив за Epson LX-350 ЛЕНТА Бр. 

1 10,38 

лв. 

121 
Тонер касета за Kyocera 

Ecosys C5015n 
ТОНЕР TK-520 BLACK Бр. 

1 146,25 

лв. 

122 
Тонер касета за Kyocera 

Ecosys C5015n 

ТОНЕР TK-520 CYAN, 

MAGENTA,YELLOW 
Бр. 

1 146,25 

лв. 

123 
Тонер касета за Konica Minolta 

bizhub 163 
ТОНЕР TN114 Бр. 

1 31,30 

лв. 

124 
Тонер касета за Xerox Phaser 

3260 DN 
ТОНЕР 106R02778 BK Бр. 

1 79,45 

лв. 

125 
Тонер касета за Kyocera FS 

1118 
ТОНЕР TK-18 Бр. 

1 37,48 

лв. 

126 
Тонер касета за Kyocera FS 

1010 
ТОНЕР TK-17 Бр. 

1 37,48 

лв. 

127 
Тонер касета за Brother MFC 

1810 E 
ТОНЕР TN1030 1K Бр. 

1 16,73 

лв. 

128 
Тонер касета за Brother HL 

2030 
ТОНЕР TN-2000 Бр. 

1 22,08 

лв. 

129 
Тонер касета за Brother HL 

2035 
ТОНЕР TN-2005 2K Бр. 

1 22,52 

лв. 

130 
Тонер касета за Brother DCP 

7055 
ТОНЕР TN-2010 1K Бр. 

1 15,94 

лв. 

131 
Тонер касета за Brother DCP 

7065 DN 
ТОНЕР TN-2220 2K Бр. 

1 16,73 

лв. 

132 
Тонер касета за Brother HL 

5250 DN 
ТОНЕР TN-3170 7K Бр. 

1 26,93 

лв. 

133 
Тонер касета за Brother HL 

L2300 D 
ТОНЕР TN-6300 3K Бр. 

1 61,33 

лв. 

134 
Тонер касета за Brother MFC 

8950 
ТОНЕР TN3380 Бр. 

1 36,93 

лв. 

135 
Тонер касета за Brother DCP 

2500 D 
ТОНЕР TN2320 BK Бр. 

1 25,38 

лв. 
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136 
Тонер касета за Canon LBP 

2900 
ТОНЕР 703  Бр. 

1 25,21 

лв. 

137 
Тонер касета за Canon MF 

3110 
ТОНЕР EP-27 Бр. 

1 27,42 

лв. 

138 
Тонер касета за Canon IS MF 

4010 
ТОНЕР FX-10 BK Бр. 

1 24,55 

лв. 

139 
Тонер касета за Canon IS MF 

4410 
ТОНЕР CRG728 BK Бр. 

1 23,76лв. 

140 
Тонер касета за Canon LBP 

3100 
ТОНЕР CRG-712 Бр. 

1 26,73 

лв. 

141 Тонер касета за Canon IR 2250 ТОНЕР EXV3  Бр. 

1 93,78 

лв. 

142 Тонер касета за Canon IR 2016 ТОНЕР EXV14 BK  Бр. 

1 42,36 

лв. 

143 Тонер касета за HP LJ P1005 ТОНЕР CB435A BK Бр. 

1 21,71 

лв. 

144 Тонер касета за HP M1120 MFP ТОНЕР CB436A BK Бр. 

1 21,71 

лв. 

145 
Тонер касета за HP LJ CM 1312 

MFP 
ТОНЕР CB540A BK Бр. 

1 35,79лв. 

146 
Тонер касета за HP LJ CM 1312 

MFP 
ТОНЕР CB541A CYAN Бр. 

1 44,15 

лв. 

147 
Тонер касета за HP LJ CM 1312 

MFP 
ТОНЕР CB542A MAGENTA Бр. 

1 44,15 

лв. 

148 
Тонер касета за HP LJ CM 1312 

MFP 
ТОНЕР CB543A YELLOW Бр. 

1 44,15 

лв. 

149 Тонер касета за HP 1536 ТОНЕР CE278A BK Бр. 

1 21,32 

лв. 

150 Тонер касета за HP M125 A ТОНЕР CF283A BK 1.5K Бр. 

1 24,55 

лв. 

151 Тонер касета за HP LJ P 1102w ТОНЕР CE285A BK Бр. 
1 21,32лв. 

152 Тонер касета за HP LJ P2055dn ТОНЕР CE505X BK Бр. 

1 37,42 

лв. 

153 Тонер касета за HP LJ 3050 ТОНЕР Q2612A BK Бр. 

1 21,32 

лв. 

154 Тонер касета за HP LJ 1320 ТОНЕР Q5949X BK LJ1320 Бр. 

1 38,74 

лв. 

155 
Тонер касета за HP CLJ Pro 

M452 
ТОНЕР CF410X Бр. 

1 129,73 

лв. 

156 
Тонер касета за HP CLJ Pro 

M453 
ТОНЕР CF411X Бр. 

1 129,73 

лв. 

157 
Тонер касета за HP CLJ Pro 

M454 
ТОНЕР CF412X Бр. 

1 129,73 
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лв. 

158 
Тонер касета за HP CLJ Pro 

M455 
ТОНЕР CF413X Бр. 

1 129,73 

лв. 

159 
Тонер касета за HP CLJ 

CP2025 
ТОНЕР CC530A Бр. 

1 40,64 

лв. 

160 
Тонер касета за HP CLJ  

CP2025 
ТОНЕР CC531A Бр. 

1 0,42 лв. 

161 
Тонер касета за HP CLJ  

CP2025 
ТОНЕР CC532A Бр. 

1 37,97 

лв. 

162 
Тонер касета за HP CLJ  

CP2025 
ТОНЕР CC533A Бр. 

1 37,97 

лв. 

163 
Тонер касета за HP LJ Pro 

M400 
ТОНЕР CF226XC Бр. 

1 114,94 

лв. 

164 
Тонер касета за HP LJ  Pro 400 

M401A 
ТОНЕР CF280XC Бр. 

1 28,07 

лв. 

165 
Тонер касета за Lexmark E 

120 
ТОНЕР 12016SE Бр. 

1 44,03 

лв. 

166 Тонер касета за Lexmark E220 ТОНЕР E220 BK Бр. 

1 63,20 

лв. 

167 
Тонер касета за Samsung SCX 

4300 
ТОНЕР 1092 Бр. 

1 35,05 

лв. 

168 
Тонер касета за Samsung 

1510 
ТОНЕР ML1710 Бр. 

1 37,50 

лв. 

169 
Тонер касета за Samsung CLX 

419 SFW 
ТОНЕР CLT-K406S BK Бр. 

1 58,53 

лв. 

170 
Тонер касета за Samsung MLT 

D111S 
ТОНЕР MLT-D111S BK Бр. 

1 41,88 

лв. 

171 Тонер касета за Xerox 3117 ТОНЕР 106R01159 Бр. 

1 32,87 

лв. 

172 Тонер касета за Xerox PE 220 ТОНЕР 13R00621  Бр. 

1 37,53 

лв. 

173 
Тонер касета за Xerox WC 

3220 
ТОНЕР 106R01487 Бр. 

1 39,65 

лв. 

174 
Тонер касета за Xerox WC 

3045 
ТОНЕР 106R02182  Бр. 

1 12,07 

лв. 

Участника предлага 10 % отстъпка за всички продукти от каталога, които са извън 

Техническата спецификация. 

 

II. Предлагана обща крайна цена за доставката за ОП №2 в размер на 161,87 лв. (сто 

шестдесет и един лева и осемдесет и седем стотинки) без вкл. ДДС, при следните финансови 

параметри: 
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№ Артикул описание Технически изисквания към артикулите Мерна 

единица 

Бр Ед. цена 

1 
Папка с машинка А4, картон, 
бяла 

картонена папка с метална машинка и 
плъзгач, картон 250 гр./кв.м., поле за 
надписване 

Бр. 

1 0,22 лв. 

2 Класьор А4, 7 см. 

7 см., картонен, устойчив заключващ 
механизъм, подсилени с метален кант 
ъгли, сменяем етикет, 16 различни 
цвята, цветно вътрешно покритие 
еднакво с външното 

Бр. 

1 3,25 лв. 

3 Кламери 28 мм 
метални, изработени от стомана с 
никелово покритие 

Кутия 
1 0,38 лв. 

4 Папка за картотека картонена папка с поле за надписване Бр. 
1 0,43 лв. 

5 
Папка картонена с 3 капака и 
ластик 

изработена от картон, поле за 
анадписване, с 3 капака и ластик, да се 
предлага в 10 различни цвята 

Бр. 
1 1,15 лв. 

6 Картонен бокс с ластик 
изработен от картон, с UV лак, ластик 
за здраво затваряне, гръб 60 мм, 
размер - минимум 240/330 мм 

Бр. 
1 2,32 лв. 

7 Кламери 50 мм 
метални, изработени от стомана с 
никелово покритие 

Кутия 
1 0,65 лв. 

8 Архивна кутия  с размери 340 х 80 х 250 Бр. 1 0,74 лв. 

9 Пликове DL-самозалепващи СЗЛ, размери 110 х 220 мм Бр. 1 0,05 лв. 

10 Пликове С5 самозалепващи СЗЛ, размери162мм х 229мм  Бр. 1 0,07 лв. 

11 
Плик джоб В4 с дъно кафяв 
кран, СЗЛ 

СЗЛ, размери245х355х40 с дъно Бр. 
1 0,38 лв. 

12 Плик-джоб С4 кафяв СЗЛ СЗЛ, размери 229мм х 324мм  Бр. 1 0,17 лв. 

13 Архивен кашон  
с размери 260 х 520 х 365 мм, за 6 
архивни кутии 

Бр. 
1 4,58 лв. 

14 Папка с копче А4 прозрачна PP папка с копче, размер А4 Бр. 1 0,56 лв. 

15 
Папка за картотека V-образна с 
ограничител 

изработена от картон, метални 
машинки и шини за окачване, 
прозрачни табелки за надписване, да 
се предлага в минимум 5 цвята 

Бр. 

1 1,91 лв. 

16 Бокс за картотека  Капацитет 35 папки, гумени крачета Бр. 1 41,48 лв. 

17 Бокс за картотека с капак 

капацитет 20 папки или 3 класьора А4 
/5см/, вградени дръжки за лесно 
пренасяне, изработен от 
висококачествена олекотена 
пластмаса, отделение за пишещи 
средства 

  

1 34,73 лв. 

18 

Кашони (големи)-твърди за 
прибиране на документи за 
архива 

размери 400х600х400 Бр. 
1 1,97 лв. 

19 Дневник ЕДСД дневник за входящ и изходящ контрол Бр. 1 6,80 лв. 

20 Пътна книжка   Бр. 1 0,73 лв. 

21 Заповед за командировка химизирана Кочан 1 0,88 лв. 

22 Вносна бележка химизирана Кочан 1 1,18 лв. 

23 Трудова книжка   Бр. 1 3,00 лв. 

24 Пътен лист   Кочан 1 1,80 лв. 

25 Товарителница  химизирана Кочан 1 2,62 лв. 

26 Кламери цветни 28 мм изработени от стомана Кутия 1 0,40 лв. 

27 
Рекламен календар 1 тяло +  
печат рекламна глава с логото 
на Възложителя 

1 тяло, размери 310 х 470 мм, на 
подложка – картон, хартия офсет бял, 
рекламна глава 310 х 200 мм, 12 листа,  

Бр. 
1 1,74 лв. 
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иглена перфорация, рекламна глава с 
логото на възложителя (от официалния 
сайт), офсетов или дигитален печат, 
тялото на календара и рекламната 
глава да бъдат на обща подложка. 

28 
Календар бележник + преге 
печат с логото на Възложителя 

А5, Луксозна корица от термоактивна 
кожа със сухо преге, концево шит и 
лепен, лице с мека вложка, обшит, 
Цветна карта на Европа и България; 
Тяло - 352 стр. двуцветен печат, пет 
езика, 16 стр. полезна информация, 
текстилна лента за отбелязване, Цвят: 
кафяв. 

Бр. 

1 10,54 лв. 

29 
Настолен календар А3 с логото 
на Възложителя 

Обща подложка - размери: 420/300 мм, 
с  поставено лого на Възложителя(от 
официалния сайт) 

Бр. 
1 5,02 лв. 

30 
Конферентна кожена папка с 
преге печат с логото на 
Възложителя 

Материал: кожа, вътрешен джоб с цип, 
калкулатор, пад 20 стр., закопчаване с 
цип от външната страна, размер 
34.5/26/3 см, с лого на възложителя (от 
официалния сайт) 

Бр. 

1 32,12 лв. 

Участника предлага 10 % отстъпка за всички продукти от каталога, които са извън 

Техническата спецификация. 

 

- Срок на доставка на продуктите, съгласно Техническата спецификация за ОП №1 и 

ОП №2, както и за продуктите извън същата спецификация, съгласно представен 

официален каталог както следва – 48 (четиридесет и осем) часа, считано от подаване 

на заявката от възложителя. 

 

- Начин на плащане - в левове, в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на данъчна 

фактура от ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен или от съответното ТП на СИДП ДП - Шумен, 

след съставяне на двустранен приемо-предавателен протокол/стокова разписка или 

еквивалентен документ за извършената доставка по съответната заявка. За дата на 

доставката се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол (стокова 

разписка или еквивалентен документ) от Възложителя. 

 

- Срок за рекламации – не по-малко от 10 (десет) календарни дни, считано от датата 

на всяка доставка. 

 

- Срок за отстраняване на рекламации при несъответствие на доставените стоки или 

дефектирала стока за ОП №1 и ОП №2 - 48 (четиридесет и осем) часа, считано от 

депозиране на рекламацията.  

 

- С възможност за поръчване на продукти извън посочените в Техническата 

спецификация за двете позиции, по представения официален и актуален каталог за 

продуктите (приложен към Ценовото предложение) по единични цени за всеки продукт 

с 10 % предложена от участника отстъпка, съгласно условията и ценовото предложение 

за всяка обособена позиция. Заявеното количество продукти, не може да надвишава 

прогнозната стойност на поръчката от 260 000 (двеста и шестдесет хиляди) лв. без вкл. 

ДДС за двете обособени позиции  

и при всички други останали параметри, посочени в офертата на избрания за 

изпълнител участник. 

С това комисията обяви за приключило заседанието на 11.02.2019 г. 

Протоколът се подписа от всички членове на комисията и се предаде за утвърждаване на 

възложителя на 11.02.2019 г. в 16:30 часа, ведно с цялата документация, събрана в хода на 

процедурата, включително с мострите, представени от Участника. 
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Гореописаните действия са описани в Протокол № 2 от 30.01.2019 г. 

На основание чл.60. ал.2 и ал.3 от ППЗОП, във връзка с чл.103. ал.3 от ЗОП, комисията 

представи на 11.02.2019 г. доклад на Възложителя за утвърждаване, заедно с протокол № 1, 

протокол № 2, и цялата документация, събрана в хода на процедурата. 

 

 

КОМИСИЯ:   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: … (П) чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

 

        ЧЛЕНОВЕ: 1… (П) чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

                              2… (П) чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

        3… (П) чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

        4… (П) чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

 


