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Утвърдил:…/П/……………                                                                                              ОБРАЗЕЦ №  

              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                          

/СТАНИМИР ПЕЕВ/         

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет 

„Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДА ДРВВЗ” 

 

ТАБЛИЦА № 1 

 

№ 

по 

ред 

Описание на артикулите Ед. мярка  Количество 

1 

Химикал с прозрачно тяло, с възможност за 

следене нивото на мастилото, с капачка с цвета на 

мастилото /цветова гама/    

бр. по заявка на възложителя 

2 

Перманентен маркер за писане върху фолио, 

гладки повърхности и CD, с дебелина на писане от 

0,4мм  - /цветова гама / 

бр. по заявка на възложителя 

3 
Текстмаркер на водна основа, със скосен връх, 

суперфлуоресцентен, 1-5мм /цветова гама/ 
бр. по заявка на възложителя 

4 
Самозалепващи се индекси за многократна 

употреба – микс PVC 
бр. по заявка на възложителя 

5 

Кубче - 100 броя самозалепващи се листчета, 

залепващи върху различни повърхности, с 

открояващ се жълт цвят, 75мм х 50мм 

опаковка по заявка на възложителя 

6 

Кубче - 400 самозалепващи се листчета, залепващи 

върху различни повърхности, с открояващи се 

пастелни цветове, 75мм х 75мм 

опаковка по заявка на възложителя 

7 
Кламери метални поцинковани 33 мм - 100 бр. в 

опаковка 
опаковка по заявка на възложителя 

8 
Телчета за телбод машинка 24/6 мм по 1000бр. в 

опаковка 
опаковка по заявка на възложителя 

9 
Папка от картон с метална машинка с плъзгач, 

корици от картон 250 г/кв.м. 
бр. по заявка на възложителя 

10 
Папка от PVC материал, с перфорация за поставяне 

в класьор, А4, цвят - асорти, 50 бр. в опаковка 
опаковка по заявка на възложителя 

11 
Папка джоб А4 - джоб за документи, стандартна 

европерфорация, прозрачна - 100 бр. в опаковка  
опаковка по заявка на възложителя 

12 
Папка за архивиране на документи "Дело" с връзки 

и гръб текстилно платно 
бр. по заявка на възложителя 

13 Пластмасова папка с ластик /цветова гама/ бр. по заявка на възложителя 

14 Картонена папка с ластик / цветова гама / бр. по заявка на възложителя 

15 

Класьор, изработен от екологично чист материал с 

РР покритие, с устойчив заключващ механизъм, 

със сменяем етикет в джоб на гърба - 5 см / цветова 

гама / 

бр. по заявка на възложителя 

16 

Класьор, изработен от екологично чист материал с 

РР покритие, с устойчив заключващ механизъм, 

със сменяем етикет в джоб на гърба - 8 см / цветова 

гама / 

бр. по заявка на възложителя 

17 Резервни тампони за печат COLOP R 40 /син  цвят/ бр. по заявка на възложителя 
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                                                  ТАБЛИЦА № 2 

   

1 

Черна глава за принтер НР  Deskjet 5740 / 460с / 

PSC 1510/1610 бр. по заявка на възложителя 

2 

Цветна глава за принтер НР  Deskjet 5740 / 460с / 

PSC 1510  /1610 бр. по заявка на възложителя 

3 

Черна глава за принтер НР  Deskjet 6980 / H470b         

/ wbi / бр. по заявка на възложителя 

4 

Цветна глава за принтер НР  Deskjet 6980 / H470b       

/ wbi /  бр. по заявка на възложителя 

5 

Черна глава за принтер Canon PG-512, 

MP240/M250/M490, 401 бр. по заявка на възложителя 

6 

Цветна глава за принтер Canon  CL-513, 

MP240/MP250/MP490 бр. по заявка на възложителя 

7 Патрони черни за Еpson Stilux ofise BX310FN бр. по заявка на възложителя 

8 

Патрони цветни за Еpson Stilux ofise BX310FN – 

син, жълт, червен бр. по заявка на възложителя 

9 

Тонер касета за принтери HP LaserJet 

1000/1200/1220 бр. по заявка на възложителя 

10 

Тонер касета за принтери HP LaserJet 

1010/1012/1015/1018/1020/ M 1319 бр. по заявка на възложителя 

11 Тонер касета за принтер HP LaserJet 1320 бр. по заявка на възложителя 

12 Тонер касета за принтер HP LaserJet Pro P1606dn бр. по заявка на възложителя 

13 

Тонер касета за принтер HP LaserJet Pro M 

400/401dn  бр. по заявка на възложителя 

14 Тонер касета за принтер HP LaserJet Pro M 402dn  бр. по заявка на възложителя 

15 Тонер касета за принтер Lexmark Е250dn бр. по заявка на възложителя 

16 Тонер касета за принтер Lexmark С734n черна бр. по заявка на възложителя 

17 Тонер касета за принтер Lexmark С734n цветна бр. по заявка на възложителя 

18 Тонер касета за принтер Brother HL5380 DN бр. по заявка на възложителя 

19 

 

Тонер касета Samsung Black MLT-D204S /M4025 

 бр. по заявка на възложителя 

20 

Тонер касета за факс апарат Canon FX -10 L 

100/MF 4150  бр. по заявка на възложителя 

21 Хартия копирна А4, 80гр., 500листа в опаковка опаковка по заявка на възложителя 
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ТАБЛИЦА № 3 

 

1 Хартия копирна А4, 80гр., 500листа в опаковка опаковка по заявка на възложителя 

 

 

1. Изисквания за артикул  № 1, Таблица № 3: 

100 % рециклирана копирна хартия, оптимизирана за безпроблемно печатане  и копиране. 
 

 

Технически данни: 
 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

показателя 

Единица на 

величината 
Стандарти 

Изисквани 

параметри 

1 Маса на единица площ g/m2 БДС EN ISO 536:2012 80 ± 3.0 

2 Дебелина µm БДС EN ISO 534:2012 104 ± 3 

3 
ISO степен на белота 

(D65/10°(+UV)) 
% ISO 2470-2:2008 104 ± 3.0 

4 
CIE белота 

Ед.белота 

Ед.белота 
ISO 11475:2004 150 ± 3.0 

5 Грапавост по метода 

Bendtsen 
ml/min БДС 17367:1995 220 ± 50 

 

 

Продуктът следва да отговаря на изискванията на БДС EN 12281:2005 – изисквания за 

копирна хартия за размножаване със сух тонер.  

Участниците следва да представят заверени копия на валидни сертификати  ISO 9001, ISO 

14001 на производителя на предлаганата от съответния участник марка и модел хартия. 

Заверено копие от оторизационно писмо от производителя  на предлаганата от съответния 

участник марка и модел хартия. 

Участниците следва да представят и следните документи, доказващи параметрите и 

качеството на предложената от тях рециклирана хартия: 

-  документ, доказващ, че рециклираната хартия отговаря на критериите на екомаркировка  

Blue Angel или Nordic Swan и/или еквивалентна екомаркировка /за рециклираната хартия/; 

- оригинал или заверено от участника копие от протокол от изпитване за съответните 

показатели на предлаганата рециклирана хартия, издаден от „Института по целулоза и хартия” 

АД, или от друга независима сертифицирана лаборатория, не по-рано от 2 месеца от датата на 

подаване на офертата. 

 

2. Участниците следва да направят предложение по всички артикули от Таблица № 1, 

Таблица № 2 и Таблица № 3, като посочват единични цени без ДДС. Когато участник в 

процедурата, който по време на провеждането й не е регистриран по ЗДДС, но след евентуалното 

му определяне за изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка се регистрира, този 

факт не следва да се отразява на предложените от него цени на стоките. 

 

3. Предложените материали и консумативи следва да отговарят на изискванията, установени в 

нормативните, технически и законови разпоредби, действащи на територията на Република 

България към момента на възлагане и изпълнение на обществената поръчка. Същите следва 

напълно да отговарят на техническите спецификации, както и на техническите изисквания, които 

се удостоверяват с представените сертификати.  

 

 



 4 

 

 

4. Участниците представят мостри за всички артикули от Таблица № 1, както и за артикул № 

1 от Таблица № 3, съобразно единицата мярка. 

 

Изискуемите мостри следва да бъдат представени в подходяща опаковка, с приложен опис, 

като  на всяка мостра се отбелязва съответния номер от Таблица № 1 и Таблица № 3; 

Възложителите връщат всички мостри, чиято цялост и търговски вид не са нарушени, в срок 

до 10 (десет) дни от сключването на договора или от прекратяването на обществената поръчка. 

Възложителят ще задържи мострите на участника, с който е сключен договорът за обществена 

поръчка, до приключване на договора. 

 

5. При необходимост от закупуване на продукт, неописан в списъка, участникът следва да го 

достави по цена, съгласно актуалната му ценова листа на неговата интернет страница към датата 

на поръчката, намалена с оферирания от него процент отстъпка. 

 

6. Предлаганите стоки трябва да са нови, с минимум 75 % (седемдесет и пет на сто) остатъчен 

срок на годност, а предлаганите тонер касети да са оригинални, фабрично нови, нерециклирани, 

неупотребявани, произведени от производителите на съответната марка техника. 

 

7. Транспортът и транспортната опаковка е задължение на изпълнителя. Всички стоки се 

доставят в подходяща транспортна опаковка, така че да е осигурена защита от външно влияние и 

повреди по време на транспортирането на продуктите до адреса на възложителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


