










1.1.1. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на възложителя посочени в поканата за
участие, действащата нормативна уредба, както и условията по Рамково споразумение № СПОР-
5/02.06.2020 г. както следва:
1. Приемаме срокът за изпълнение на доставките да бъде от датата на сключване на договора до
02.06.2022 г., или до изчерпване на предвидените количества, което от двете събития настъпи първо.
2. Задължаваме се да доставяме артикулите, описани в техническата спецификация на Възложителя и
образец на ценова оферта в пълно съответствие с изискванията по Рамково споразумение №СПОР-
5/02.06.2020 г..
3. Декларираме, че доставяните от нас артикули ще бъдат: нови и неупотребявани, произведени от
качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването
им, отговарящи на условията и изискванията на РС № СПОР-5/02.06.2020 г.
4. Задължаваме се доставката на артикулите да се извършва по начина и до местата посочени в поканата
и проекта на договор, при срок за доставка до 2 (два) работни дни от подаване на заявката от
възложителя.
5. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
6. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
приложения проект на договор.
7. Настоящото предложение е валидно 120 (сто  и двадесет) дни от крайния срок за подаване на
офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на
този срок.
Документи:

 Техническа спецификация.xlsx 19 Kb

1.1.2. Участникът следва да декларира отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 
Документи:

 Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.doc 169 Kb
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 Име на въпросник С тегла Статус Въпроси

1. Предложение за изпълнение на поръчката 2

 Име на група Тегло Въпроси

1.1. Техническо предложение няма (няма) 2 (2 Минимално изискване)

Предложение за изпълнение на поръчката

Тип Минимално
изискване

Най-
лош

Най-
добър

Единици Нуждае се от
оценяване

Позволи на участника да
прикача документ/и

Да / Не Не Да — —

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

Тип Минимално
изискване

Най-
лош

Най-
добър

Единици Нуждае се от
оценяване

Позволи на участника да
прикача документ/и

Въпрос,
изискващ

прилагане на
документ

Не Да —
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№ Артикул Количество/
Брой

1 [КМ-Бтр -1]  Батерии алкални 1.5 волта ААА /R03/ 4 броя в опаковка 240
2 [КМ-Бтр -11.1] Батерия литий-тионил-хлоридна, 3.6 V  (брой) 8
3 [КМ-Бтр -2] Батерии алкални 1.5 волта АА /R6/ 4 броя в опаковка 240
4 [КМ-Бтр -5] Батерия - 9 волта 15
5 [КМ-Бтр -7] Батерии  CR 2032 15
6 [КМ-БТР-12] Батерия   9 V, акумулаторна 9 Volt (8.4)( 150-250 mAh) NiMH 15
7 [КМ-Кб-2.] Кабари 40 бр. в кутия нитовани 15
8 [КМ-Ккл -1] Калкулатор 12 разряден, настолен с  размери 150/180/20 мм (+/-

10%)
75

9 [КМ-Лн -1] Линия: прозрачна, пластмасова 30 см 100
10 [КМ-Нж -1] Макетен нож голям, острие дължина 16-18 см, за офис цели -

рязане на хартия, кашони и други.
60

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

110

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

7

13 [КМ-Рзн-3] Острилка 200
14 [КМ-Кл-10] Кламери: никелирани или поцинковани, малки мин. 25 мм, 100 бр.

в кутия
2000

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

350

16 [КМ-Кл-12] Кламери: цветни малки мин.25 мм 100 бр. в кутия 200
17 [КМ-Кл-13] Кламери: цветни големи мин. 48 мм 50 бр в кутия 1100
18 [КМ - КУ-6] Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по 100мм или 6

архивни кутии по 80 мм; размери на кашона 560мм х 360мм х 260мм (+/-10%
отклонение от размерите)

120

19 [КМ-КУ-7] Кутия архивна, размери мин. 30x33x10 см 1550
20 [КМ-КУ-7.1] Кутия архивна за съхранение на документи формат А4, Размер

35х25х15 см, капацитет 1500 листа А4
320

21 [КМ-КУ-3] Кашони картонени с размер 450х350х310 мм 120
22 [КМ-КУ-4] Кашони картонени с размер 300х600х600 мм 120
23 [КМ-КУ-5] Кашони картонени с размер 200х550х550 мм 120
24 [КМ-КУ-8] Кутия архивна от мукава с капак и връзки. Външен капак

250х350х85 мм; втори външен капак 115х350х85 мм; връзки за външен капак -
дължина 200 мм, двата капака се припокриват, с надписи, долен и горен
капак 250х115х85 мм, с връзки (по приложен обра

120

25 [КМ-Орг-2] Органайзер за бюро с мин. седем отделения 20
26 [КМ-ОРг-3] Органайзер за бюро с пет отделения 50
27 [КМ-Пст-2] Поставка вертикална, изработена от  пластмаса, /прозрачна и в

различни цветове/, за съхранение на документи А4
100

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

100

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

60

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

60

31 [КМ-Лнт-13] Лента двойно лепяща,р:ри: 50 мм х 50 м 15

Техническа спецификация на стоките подлежащи на доставка по процедура чрез вътрешен
конкурентен избор на основание сключено Рамково споразумение № СПОР-5/02.06.2020 г.
с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на ИА "Главна инспекция по

труда"



32 [КМ-Лнт-14] Лента двойно лепяща: широчина 15 мм, дължина 33 м 7
33 [КМ-Лнт-16] Лепяща лента/тиксо 50мм/66, безцветна 40
34 [КМ-Лп-1] Лепило: сухо, мин. 15 г. 320
35 [КМ-Лп-4] Лепило: секундно, мин. 3 г. 30
36 [КМ-Лп-7] Лепило безцветно с тампон, мин 30 г. 300
37 [КМ-Па1] Папка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация; прозрачна корица

отпред и цветна долна корица; машинка за захващане на перфорирани
листа А4,  да се предлага в мин. 6 цвята

4050

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

1550

39 [КМ-Па13] Папка: Дело, изработена от мукава,  бяла, текстилно платно 550
40 [КМ-Па15] Папка: Дело, с връзки, с гръб книговинил 550
41 [КМ-Па14] Папка картонена без машинка 550
42 [КМ-Па17] Папка картонена с машинка бяла , без лого, картон, мин. 250 г/кв.м 3050

43 [КМ-Па20] Папка с копче А4  непрозрачна без перфорация 100
44 [КМ-Па21] Папка: с ластик, изработена от ПП материал,  за съхранение на

документи А4. капацитет мин.250 листа, да се предлага в мин. 4 цвята
100

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

100

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

550

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

3500

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

2500

49 [КМ-Пдв-11.1] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се предлагат
поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 45-51 мм по мин.  50 бр. в
пакет

3

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

3

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

3

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

3

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

3

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

3

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

3



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

6

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

5

58 [КМ-Фл-1] Фолио за ламиниране А 4 от мин. 80 микрона 100 бр в опаковка 17
59 [КМ-Фл-3] Фолио за ламиниране 69/95 от мин.80 микрона 100 бр в опаковка 17

60 [КМ-Пи-01] Химикалка обикновена /връх 0,7 мм/,  да се предлага в 4 цвята
/син, черен, червен, зелен

3000

61 [КМ-Пи-10] Химикалка тип ролер, връх 0,7 мм 10
62 [КМ-Пи-11.1] Ролер UNIBALL VISION ELITE FINE UB - 200, 0.8 мм, син цвят 10
63 [КМ-Пи-16] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, фолио

и др.; дебелина на писеца -  0.8 мм. Да се предлага в минимум 4 цвята:
черен, червен, син, бял

12

64 [КМ-Пи-18] Маркер за флипчарт -  /комплект/ 4 бр. 5
65 [КМ-Пи-20] Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина мин. 3 мм

флоуресцентен - комплект 4 цвята, със скосен писец
500

66 [КМ-Пи-26] Молив обикновен HB с гумичка 1000
67 [КМ-Пи-27] Молив обикновен 2B 100
68 [КМ-Пи-3] Тънкописец 0,7 мм перманентен, син, черен, червен, зелен 50
69 [КМ-Пи-34] Мастило: тампонно; цвят:син, червен, черен, зелен; мин. 25 мл 150
70 [КМ-Пи-36] Тампон: за печат,  предназначен за стандартни печати мин.

70х100 мм
50

71 [КМ-Пи-37] Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40 50
72 [КМ-Тмп-7.3] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 40, 23x59 мм 50
73 [КМ-Тмп-7.4] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 50, 30x69 мм 50
74 [КМ-ТМп-10.6] Автоматичен метален номератор, 6 цифри 10
75 [КМ-Пи-50] Синтетична бяла гума, подходяща за почистване, изтриване на

цветни и чернографитни моливи. Материал - винил, да не зацапва и не
поврежда хартията

300

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

5

77 [КМ-Пи-8] Химикалка, автоматична, стоманен клипс, метален бутон,
възможност за смяна на пълнител

100

78 [КМ-Пи-9] Пълнител за  химикалка, автоматична, стоманен клипс и метален
бутон

100

79 [КМ-ПИ-к-2] Коректор на водна основа течен 20 ml. 120
80 [КМ-ПИ-к-3] Коректор: лентов, ширина: мин 4 мм , дължина min.8 м 300
81 [КМ-клпб-1] Блок за флипчарт, ш. 60-70/дължина 85-100, бял 100 листа в

опаковка
3

82 [КМ-Бд-2] Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с лента 700
83 [КМ-Дав-1] Датник автоматичен ф 30 мм 10
84 [КМ-Дав2] Изработка на авт. печати с машинка комплект по образец и размер

на възложителя
250

85 [КМ-КМ-кб10] Кошче за боклук пластмасово 10-12 литра 50
86 [КМ-Мсл-1] Масло за шредер,тип cross cut  min 125 ml в туба 3
87 [КМ-Рзн-4] Кърпи почистващи, антистатични за екран и друга офис техника,

мин. 100 бр. в кутия
100

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

12

89 [КМ-Рлт-1] Ролетка 5м 5
90 [КМ-Рлт-12] Ролетка метална 20 м. 5
91 [КМ-Рлт-13] Ролетка метална 30 м. 1
92 [КМ-Рлт-14] Ролетка метална 50 м. 1



93 [КМ-ПС-15] Флаш памет 4 GB USB 3.0 6
94 [КМ-ПС-2] Клавиатура USB, дължина на кабела мин. 1,5 м. 100
95 [КМ-ПС-4] Оптична мишка с два бутона и скрол USB, дължина на кабела

мин. 1,5 м.
100

96 [КМ-ПС-5] Флаш памет 8 GB USB 3.0 25
97 [КМ-ПС-6] Флаш памет 16 GB USB 3.0 50
98 [КМ-ПС-7] Флаш памет 32 GB USB 3.0 25
99 [КМ-ПС-8] Подложка за мишка 100

100 [КМ-Рз -3] Разклонител с автоматичен предпазител мин. 5 гнезда, мин. 5
метра кабел и среден изход за заземяване /евростандарт/

50

101 [КМ-Рз-2] Разклонител  с 5 гнезда,  мин.5 м. захранващ кабел,On/Off бутон 10

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

40

103 [КМ-СД-10] Джоб за CD: от PVC, с перфорация за 2 бр. CD 100
104 [КМ-СД-2] Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / (120 мин.) 25 бр. в шпиндел 40
105 [КМ-СД-9] Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD 150
106 [КМ-СЗЛХ-1] Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от мин. 3 цвята и 100

индекса от цвят в опаковка. Размери на един индекс: Ш:15-20мм, Д: 40-50 мм
500

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

1000

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

1000

109 [КМ-Сзлх-16] Етикети самозалепващи бели, 21 броя на лист А4, 100 листа в
кутия

150

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

700

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

600

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

15

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

250

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

250

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

10

116 [КМ-Тлбд-4] Телчета за телбод 23/8 мм; мин.1000 бр в кутия 250
117 [КМ-Тлбд-5] Телчета за телбод 23/10 мм; мин. 1000 бр в кутия 250
118 [КМ-Тлбд-6] Телчета за телбод 24/6 мм; мин.1000 бр в кутия 2550
119 [КМ-Тлбд-8] Телчета за телбод №10;  мин.1000 бр в кутия 310
120 [КМ-Тлбд-9] Антителбод, метален корпус с пластмасово допълнение 360

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

50

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

50

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

50

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

50



125 [КМ-Тт-14] Настолен работен календар-бележник със спирала за 2020 г.,
2021 г. или 2022 г.

50

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

120

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

25



попълнени

1.1.1. попълнени  Минимално изискване  Липсва прикачен документ

1.1.2. попълнени  Минимално изискване

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не

Не - Минимално изискване
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Предложение за изпълнение на поръчката

1.1. Техническо предложение

Предложение за изпълнение на поръчката

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на възложителя посочени в
поканата за участие, действащата нормативна уредба, както и условията по Рамково
споразумение № СПОР-5/02.06.2020 г. както следва:
1. Приемаме срокът за изпълнение на доставките да бъде от датата на сключване на договора
до 02.06.2022 г., или до изчерпване на предвидените количества, което от двете събития
настъпи първо.
2. Задължаваме се да доставяме артикулите, описани в техническата спецификация на
Възложителя и образец на ценова оферта в пълно съответствие с изискванията по Рамково
споразумение №СПОР-5/02.06.2020 г..
3. Декларираме, че доставяните от нас артикули ще бъдат: нови и неупотребявани,
произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за
периода на ползването им, отговарящи на условията и изискванията на РС № СПОР-
5/02.06.2020 г.
4. Задължаваме се доставката на артикулите да се извършва по начина и до местата посочени
в поканата и проекта на договор, при срок за доставка до 2 (два) работни дни от подаване на
заявката от възложителя.
5. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
6. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
приложения проект на договор.
7. Настоящото предложение е валидно 120 (сто  и двадесет) дни от крайния срок за подаване
на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.

Документи към въпроса:

 Техническа спецификация.xlsx 19 Kb

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

Прикачени документи:

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

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

Документи към въпроса:

 Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.doc 169 Kb

Прикачени документи:

 Deklaraciq po chl.54, al.1, - Е.doc.p7s 174 Kb

 Deklaraciq po chl.54, al.1,.doc.p7s 174 Kb

https://sevop.minfin.bg/doc/93e2c5b5-8530-4849-bcd8-c5e1641f109d/%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0 %d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f.xlsx
https://sevop.minfin.bg/doc/7a45ed6e-7e4d-48b6-9b29-ce8a84fe6df4/%d0%94%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f %d0%bf%d0%be %d1%87%d0%bb.54%2c %d0%b0%d0%bb.1%2c ....doc
https://sevop.minfin.bg/doc/39d152b5-b6ab-4670-b4fb-d94f8c752c88/Deklaraciq po chl.54%2c al.1%2c....p7s
https://sevop.minfin.bg/doc/ed52523f-32e9-4d13-a65a-643bd84b6281/Deklaraciq po chl.54%2c al.1%2c....p7s




# Артикул Коефициент/Брой Единична
цена в
лв. без

ДДС

Обща цена
в лв. без

ДДС

1 [КМ-Бтр -1] Батерии алкални 1.5 волта ААА /R03/ 4 броя в
опаковка 240 1,02 лв. 244,8 лв.

2 [КМ-Бтр -11.1] Батерия литий-тионил-хлоридна, 3.6 V (брой) 8 1,67 лв. 13,36 лв.

3 [КМ-Бтр -2] Батерии алкални 1.5 волта АА /R6/ 4 броя в опаковка 240 1,29 лв. 309,6 лв.

4 [КМ-Бтр -5] Батерия - 9 волта 15 1,16 лв. 17,4 лв.

5 [КМ-Бтр -7] Батерии CR 2032 15 1,05 лв. 15,75 лв.

6 [КМ-БТР-12] Батерия 9 V, акумулаторна 9 Volt (8.4)( 150-250
mAh) NiMH 15 1,04 лв. 15,6 лв.

7 [КМ-Кб-2.] Кабари 40 бр. в кутия нитовани 15 0,13 лв. 1,95 лв.

8 [КМ-Ккл -1] Калкулатор 12 разряден, настолен с размери
150/180/20 мм (+/-10%) 75 2,4 лв. 180 лв.

9 [КМ-Лн -1] Линия: прозрачна, пластмасова 30 см 100 0,12 лв. 12 лв.

10 [КМ-Нж -1] Макетен нож голям, острие дължина 16-18 см, за офис
цели - рязане на хартия, кашони и други. 60 0,19 лв. 11,4 лв.

11 [КМ-Нж -3] Ножица: за хартия и картон, дължина 17-19 см, с
гумирана дръжка, остриета от неръждаема стомана. 110 0,47 лв. 51,7 лв.

12 [КМ-Нж -4] Нож за отваряне на писма от хромиран материал, с
дръжка, дължина на работния участък 10 см. 7 1,42 лв. 9,94 лв.

13 [КМ-Рзн-3] Острилка 200 0,08 лв. 16 лв.

14 [КМ-Кл-10] Кламери: никелирани или поцинковани, малки мин.
25 мм, 100 бр. в кутия 2000 0,16 лв. 320 лв.

15 [КМ-Кл-11] Кламери: никелирани или поцинковани, големи мин.
48 мм, 50 бр. в кутия 350 0,35 лв. 122,5 лв.

16 [КМ-Кл-12] Кламери: цветни малки мин.25 мм 100 бр. в кутия 200 0,24 лв. 48 лв.

17 [КМ-Кл-13] Кламери: цветни големи мин. 48 мм 50 бр в кутия 1100 0,19 лв. 209 лв.

18
[КМ - КУ-6] Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по 100мм
или 6 архивни кутии по 80 мм; размери на кашона 560мм х 360мм
х 260мм (+/-10% отклонение от размерите)

120 0,85 лв. 102 лв.

19 [КМ-КУ-7] Кутия архивна, размери мин. 30x33x10 см 1550 0,42 лв. 651 лв.

20 [КМ-КУ-7.1] Кутия архивна за съхранение на документи формат
А4, Размер 35х25х15 см, капацитет 1500 листа А4 320 0,5 лв. 160 лв.

21 [КМ-КУ-3] Кашони картонени с размер 450х350х310 мм 120 0,7 лв. 84 лв.

22 [КМ-КУ-4] Кашони картонени с размер 300х600х600 мм 120 1,09 лв. 130,8 лв.

23 [КМ-КУ-5] Кашони картонени с размер 200х550х550 мм 120 0,48 лв. 57,6 лв.

24

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

120 0,85 лв. 102 лв.

25 [КМ-Орг-2] Органайзер за бюро с мин. седем отделения 20 2,05 лв. 41 лв.

26 [КМ-ОРг-3] Органайзер за бюро с пет отделения 50 1,68 лв. 84 лв.

27 [КМ-Пст-2] Поставка вертикална, изработена от пластмаса, 100 1,3 лв. 130 лв.
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Образец 3.1 - Ценово предложение СЕВОП ОП 1



/прозрачна и в различни цветове/, за съхранение на документи А4

28
[КМ-Пст-3] Поставка : хоризонтална, изработена от пластмаса ,
/прозрачна и в цветове/ за съхранение на документи А4, с
възможност за надграждане

100 1,58 лв. 158 лв.

29 [КМ-Лнт-1] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина:мин. 18 мм,
дължина: 30 м. мин. 60 0,16 лв. 9,6 лв.

30 [КМ-Лнт-12] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво
на влага и разтворители, р:ри: 50мм х 50м 60 0,65 лв. 39 лв.

31 [КМ-Лнт-13] Лента двойно лепяща,р:ри: 50 мм х 50 м 15 1,74 лв. 26,1 лв.

32 [КМ-Лнт-14] Лента двойно лепяща: широчина 15 мм, дължина 33
м 7 1,09 лв. 7,63 лв.

33 [КМ-Лнт-16] Лепяща лента/тиксо 50мм/66, безцветна 40 0,57 лв. 22,8 лв.

34 [КМ-Лп-1] Лепило: сухо, мин. 15 г. 320 0,2 лв. 64 лв.

35 [КМ-Лп-4] Лепило: секундно, мин. 3 г. 30 0,23 лв. 6,9 лв.

36 [КМ-Лп-7] Лепило безцветно с тампон, мин 30 г. 300 0,18 лв. 54 лв.

37
[КМ-Па1] Папка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация;
прозрачна корица отпред и цветна долна корица; машинка за
захващане на перфорирани листа А4, да се предлага в мин. 6
цвята

4050 0,1 лв. 405 лв.

38
[КМ-Па10] Папка: класьор, с PVC покритие, за съхранение на
документи А4; с широчина на гърба 5 см; със сменяем етикет;
здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, да се
предложи доставка в поне 5 различни цвята.

1550 1,41 лв. 2 185,5
лв.

39 [КМ-Па13] Папка: Дело, изработена от мукава, бяла, текстилно
платно 550 0,42 лв. 231 лв.

40 [КМ-Па15] Папка: Дело, с връзки, с гръб книговинил 550 0,42 лв. 231 лв.

41 [КМ-Па14] Папка картонена без машинка 550 0,05 лв. 27,5 лв.

42 [КМ-Па17] Папка картонена с машинка бяла , без лого, картон,
мин. 250 г/кв.м 3050 0,11 лв. 335,5 лв.

43 [КМ-Па20] Папка с копче А4 непрозрачна без перфорация 100 0,18 лв. 18 лв.

44
[КМ-Па21] Папка: с ластик, изработена от ПП материал, за
съхранение на документи А4. капацитет мин.250 листа, да се
предлага в мин. 4 цвята

100 0,3 лв. 30 лв.

45
[КМ-Па23] Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение
на документи А4, капацитет мин. 250 листа,да се предлага в мин
4 цвята, с три странични капака

100 0,36 лв. 36 лв.

46
[КМ-Па29] Висяща папка "V" образна за документи формат А4,
размери (240х315 мм), с подсилено дъно 6 см., метални водачи,
изработена от картон 230 g/m2

550 0,7 лв. 385 лв.

47 [КМ-Па-7] Папка-джоб стандартна перфорация А 4, мат, дебелина
50 микрона мин. 100 бр в опаковка 3500 1,25 лв. 4 375 лв.

48
[КМ-Па-8] Папка: класьор, подходяща за съхранение на
документи А4; с широчина на гърба от 7 до 8 см; със сменяем
етикет; здрави механизми за перфорирани листа с два ринга; да
се предложи доставка в поне 5 различни цвята.

2500 1,35 лв. 3 375 лв.

49
[КМ-Пдв-11.1] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 45-51 мм
по мин. 50 бр. в пакет

3 2,5 лв. 7,5 лв.

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

3 3,1 лв. 9,3 лв.

51
[КМ-Пдв-12] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 22-25 мм
по мин.50 бр. в пакет

3 2,9 лв. 8,7 лв.

52
[КМ-Пдв-13] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 18-20 мм
по мин.50 бр. в пакет

3 2,05 лв. 6,15 лв.

53
[КМ-Пдв-14] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 14-16 мм
по мин.50 бр. в пакет

3 1,4 лв. 4,2 лв.

54
[КМ-Пдв-15] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 10-12.5
мм по мин. 50 бр. в пакет

3 1,87 лв. 5,61 лв.



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

3 0,58 лв. 1,74 лв.

56
[КМ-Пдв-2] Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC,
размер A4. да се предлага в 4 цвята минимум. /мин. 25 бр в пакет
/, от 200 до 230 микрона вкл.

6 1,57 лв. 9,42 лв.

57 [КМ-Пдв-3] Корици за подвързване: цветни, от картон, размер A4,
250 гр /кв.м., мин. 4 цвята, /мин. 25 бр. пакет/ 5 1,33 лв. 6,65 лв.

58 [КМ-Фл-1] Фолио за ламиниране А 4 от мин. 80 микрона 100 бр в
опаковка 17 1,88 лв. 31,96 лв.

59 [КМ-Фл-3] Фолио за ламиниране 69/95 от мин.80 микрона 100 бр
в опаковка 17 0,7 лв. 11,9 лв.

60 [КМ-Пи-01] Химикалка обикновена /връх 0,7 мм/, да се предлага
в 4 цвята /син, черен, червен, зелен 3000 0,06 лв. 180 лв.

61 [КМ-Пи-10] Химикалка тип ролер, връх 0,7 мм 10 0,13 лв. 1,3 лв.

62 [КМ-Пи-11.1] Ролер UNIBALL VISION ELITE FINE UB - 200, 0.8 мм,
син цвят 10 1,66 лв. 16,6 лв.

63
[КМ-Пи-16] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло,
дърво, фолио и др.; дебелина на писеца - 0.8 мм. Да се предлага
в минимум 4 цвята: черен, червен, син, бял

12 0,29 лв. 3,48 лв.

64 [КМ-Пи-18] Маркер за флипчарт - /комплект/ 4 бр. 5 0,64 лв. 3,2 лв.

65 [КМ-Пи-20] Маркер за подчертаване на текст /връх с ширина мин.
3 мм флоуресцентен - комплект 4 цвята, със скосен писец 500 0,82 лв. 410 лв.

66 [КМ-Пи-26] Молив обикновен HB с гумичка 1000 0,05 лв. 50 лв.

67 [КМ-Пи-27] Молив обикновен 2B 100 0,12 лв. 12 лв.

68 [КМ-Пи-3] Тънкописец 0,7 мм перманентен, син, черен, червен,
зелен 50 0,53 лв. 26,5 лв.

69 [КМ-Пи-34] Мастило: тампонно; цвят:син, червен, черен, зелен;
мин. 25 мл 150 0,35 лв. 52,5 лв.

70 [КМ-Пи-36] Тампон: за печат, предназначен за стандартни печати
мин. 70х100 мм 50 0,76 лв. 38 лв.

71 [КМ-Пи-37] Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40 50 2,49 лв. 124,5 лв.

72 [КМ-Тмп-7.3] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 40,
23x59 мм 50 3,15 лв. 157,5 лв.

73 [КМ-Тмп-7.4] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 50,
30x69 мм 50 1,78 лв. 89 лв.

74 [КМ-ТМп-10.6] Автоматичен метален номератор, 6 цифри 10 15,25
лв. 152,5 лв.

75
[КМ-Пи-50] Синтетична бяла гума, подходяща за почистване,
изтриване на цветни и чернографитни моливи. Материал - винил,
да не зацапва и не поврежда хартията

300 0,13 лв. 39 лв.

76 [КМ-Пи-61] Химикалка с пластмасов корпус и самозалепваща се
поставка. Сменяем пълнител, цвят на мастилото - син. 5 0,45 лв. 2,25 лв.

77 [КМ-Пи-8] Химикалка, автоматична, стоманен клипс, метален
бутон, възможност за смяна на пълнител 100 0,27 лв. 27 лв.

78 [КМ-Пи-9] Пълнител за химикалка, автоматична, стоманен клипс и
метален бутон 100 0,03 лв. 3 лв.

79 [КМ-ПИ-к-2] Коректор на водна основа течен 20 ml. 120 0,44 лв. 52,8 лв.

80 [КМ-ПИ-к-3] Коректор: лентов, ширина: мин 4 мм , дължина min.8
м 300 0,42 лв. 126 лв.

81 [КМ-клпб-1] Блок за флипчарт, ш. 60-70/дължина 85-100, бял 100
листа в опаковка 3 2,1 лв. 6,3 лв.

82 [КМ-Бд-2] Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с лента 700 0,2 лв. 140 лв.

83 [КМ-Дав-1] Датник автоматичен ф 30 мм 10 8,89 лв. 88,9 лв.

84 [КМ-Дав2] Изработка на авт. печати с машинка комплект по
образец и размер на възложителя 250 2,32 лв. 580 лв.

85 [КМ-КМ-кб10] Кошче за боклук пластмасово 10-12 литра 50 1,37 лв. 68,5 лв.

86 [КМ-Мсл-1] Масло за шредер,тип cross cut min 125 ml в туба 3 0,48 лв. 1,44 лв.

87 [КМ-Рзн-4] Кърпи почистващи, антистатични за екран и друга 100 1,55 лв. 155 лв.



офис техника, мин. 100 бр. в кутия

88 [КМ-Рзн-6] Спрей/флакон под налягане 100мл/ за почистване и
възстановяване на гумените колела на печатащи устройства 12 2,25 лв. 27 лв.

89 [КМ-Рлт-1] Ролетка 5м 5 1,1 лв. 5,5 лв.

90 [КМ-Рлт-12] Ролетка метална 20 м. 5 11,7 лв. 58,5 лв.

91 [КМ-Рлт-13] Ролетка метална 30 м. 1 14,04
лв. 14,04 лв.

92 [КМ-Рлт-14] Ролетка метална 50 м. 1 11,84
лв. 11,84 лв.

93 [КМ-ПС-15] Флаш памет 4 GB USB 3.0 6 2,52 лв. 15,12 лв.

94 [КМ-ПС-2] Клавиатура USB, дължина на кабела мин. 1,5 м. 100 3,98 лв. 398 лв.

95 [КМ-ПС-4] Оптична мишка с два бутона и скрол USB, дължина на
кабела мин. 1,5 м. 100 2,22 лв. 222 лв.

96 [КМ-ПС-5] Флаш памет 8 GB USB 3.0 25 6,9 лв. 172,5 лв.

97 [КМ-ПС-6] Флаш памет 16 GB USB 3.0 50 7,25 лв. 362,5 лв.

98 [КМ-ПС-7] Флаш памет 32 GB USB 3.0 25 7,55 лв. 188,75 лв.

99 [КМ-ПС-8] Подложка за мишка 100 0,7 лв. 70 лв.

100 [КМ-Рз -3] Разклонител с автоматичен предпазител мин. 5 гнезда,
мин. 5 метра кабел и среден изход за заземяване /евростандарт/ 50 6,84 лв. 342 лв.

101 [КМ-Рз-2] Разклонител с 5 гнезда, мин.5 м. захранващ
кабел,On/Off бутон 10 8,42 лв. 84,2 лв.

102 [КМ-СД-1] Дискове CD 700 MB за запис на данни, 24x макс.
скорост 50 бр. в шпиндел 40 9,65 лв. 386 лв.

103 [КМ-СД-10] Джоб за CD: от PVC, с перфорация за 2 бр. CD 100 0,09 лв. 9 лв.

104 [КМ-СД-2] Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / (120 мин.) 25 бр. в
шпиндел 40 4,98 лв. 199,2 лв.

105 [КМ-СД-9] Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD 150 0,04 лв. 6 лв.

106
[КМ-СЗЛХ-1] Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от мин. 3
цвята и 100 индекса от цвят в опаковка. Размери на един индекс:
Ш:15-20мм, Д: 40-50 мм

500 0,37 лв. 185 лв.

107
[КМ-Сзлх-12] Кубче със самозалепващи листчета: средно: 75мм
х75мм (+/-10 мм отклонение); Да се предлага в различни
цветове. мин.80 листчета в опаковка

1000 0,24 лв. 240 лв.

108
[КМ-Сзлх13] Кубче със самозалепващи листчета: 38х50 мм (+/-
10мм отклонение). Да се предлага в различни цветове. мин.80
листа в блокче

1000 0,13 лв. 130 лв.

109 [КМ-Сзлх-16] Етикети самозалепващи бели, 21 броя на лист А4,
100 листа в кутия 150 5,25 лв. 787,5 лв.

110
[КМ-СЗЛХ-2] Индекси: лепящи, PVC, различни цветове, размери
на един индекс: Ш.: 20-25мм, Д. 40-50 мм ; мин.100 индекса в
опаковка

700 0,33 лв. 231 лв.

111
[КМ-СЗЛХ-3] Индекси тесни, прозрачни, за многократно
залепване,размери на един индекс Ш12 х Д 45 мм, различни
цветове, мин. 100 броя индекси в опаковка

600 0,33 лв. 198 лв.

112 [КМ-Прф-1] Перфоратор: капацитет мин. 60 листа с подвижен
ограничител, ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка 15 8,34 лв. 125,1 лв.

113
[КМ-Прф-2] Перфоратор малък: капацитет минимум 30 листа с
подвижен ограничител, ергономичен дизайн от метална основа и
ръкохватка, заключващ механизъм

250 3,42 лв. 855 лв.

114 [КМ-Тлбд-1] Телбод машинка: метален корпус, отварящо се рамо,
за мин. 25 листа, размер на телчетата 24/6, 26/6 250 1,21 лв. 302,5 лв.

115 [КМ-Тлбд-2] Телбод машинка: метален корпус, за 50-70 листа,
размер на телчетата 23/8, 23/10 10 3,28 лв. 32,8 лв.

116 [КМ-Тлбд-4] Телчета за телбод 23/8 мм; мин.1000 бр в кутия 250 0,54 лв. 135 лв.

117 [КМ-Тлбд-5] Телчета за телбод 23/10 мм; мин. 1000 бр в кутия 250 0,59 лв. 147,5 лв.

118 [КМ-Тлбд-6] Телчета за телбод 24/6 мм; мин.1000 бр в кутия 2550 0,16 лв. 408 лв.

119 [КМ-Тлбд-8] Телчета за телбод №10; мин.1000 бр в кутия 310 0,11 лв. 34,1 лв.

120 [КМ-Тлбд-9] Антителбод, метален корпус с пластмасово 360 0,33 лв. 118,8 лв.



допълнение
121

[КМ-Тт-10] Тетрадка протоколна мин.80 листа, формат А 4,
твърди корици, тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м, редове 50 1,57 лв. 78,5 лв.

122 [КМ-Тт-11] Тетрадка, офсет, линирана, мин.80 листа, формат А4,
меки корици, 70 гр кв.м 50 1,44 лв. 72 лв.

123 [КМ-Тт-12] Тетрадка протоколна мин.180 листа формат А5,
твърди кориции, спирала, 70 гр.кв.м. 50 2,05 лв. 102,5 лв.

124 [КМ-Тт-13] Тетрадка със спирала формат А5, меки корици мин.80
листа, 70 гр кв.м 50 0,67 лв. 33,5 лв.

125 [КМ-Тт-14] Настолен работен календар-бележник със спирала за
2020 г., 2021 г. или 2022 г. 50 1,57 лв. 78,5 лв.

126 [КМ-Рз1] Разделител за класьори: изработени от картон, размер
А4, 10 теми, в различни цветове 120 0,74 лв. 88,8 лв.

127 [КМ-Рз2] Разделител за класьори: РР материал, размер А4, 10
теми, в различни цветове 25 0,73 лв. 18,25 лв.

 Общо 24 848,83
лв.


