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I. ОБЩА ЧАСТ 

 

Целта на възлагането на обществената поръчката е да бъде осигурена периодична 

доставка на необходимите видове и количества хартия/картон за обезпечаване на печатната 

среда на централно управление (ЦУ), териториалните поделения (ТП) и обединени 

осигурителни архиви (ООА) на Националния осигурителен институт (НОИ). 

В обхвата на предмета на обществената поръчка е включено извършването на 

периодични доставки на хартия/картон, след представени писмени заявки от Възложителя, 

до адресите на ЦУ, ТП и ООА на НОИ (Приложение 1 към настоящите технически 

спецификации). Необходимите видове хартия/картон (със съответна плътност и формат), 

начин на опаковка и прогнозни количества, са описани подробно в следващата таблица: 

 

Таблица № 1 

 

№ Вид хартия/картон Формат Цвят Опаковка  
Единица 

мярка 

Прогнозно 

количество 

1 Копирна хартия 80 гр/м2 А4 бял 500 листа пакет 140 000 

2 Копирна хартия 80 гр/м2 А3 бял 500 листа пакет 200 

3 Цветна хартия 80 гр/м2 А4 
различни 

цветове 
500 листа пакет 20 

4 Картон 120 гр/м2 А4 бял 250 листа пакет 2 400 

5 Цветен картон 160 гр/м2 А4 
различни 

цветове 
250 листа пакет 20 

 

Забележки:  
1. Всички предложени от участниците видове хартия/картон, посочени в Таблица № 1, 

трябва да бъдат 100 % нерециклирани. 

2. Посочените в Таблица № 1 прогнозни количества от съответния вид хартия/картон не 

ангажират възложителя с пълното им усвояване.  

 

Изискване към участниците: Като неразделна част от офертата се поставя изискване за 

представяне на мостри от предлаганите от всеки участник видове хартия/картон, както 

следва: 

 

1. Копирна хартия 80 гр/м2 по позиция № 1 от Таблица № 1 – 3 (три) пакета, 

съдържащи по 500 листа всеки, в оригинална опаковка. Предоставените мостри да бъдат на 

предлаганата от съответния участник марка/модел копирна хартия. 

 

2. Видове хартия/картон по позиции №№ от 2 до 5, включително, от Таблица № 

1 – по 1 (един) пакет (със съдържание съгласно посоченото в Таблица № 1) от всеки вид 

хартия/картон. 

 

3. Информация по чл. 32 от ППЗОП: 

С оглед установяване на съответствие с определените в Техническите спецификации 

показатели предоставените мостри ще бъдат използвани, както следва: 
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3.1. Мостри (по един пакет) от всички видове хартия и картон, изброени в 

Таблица № 1 от Техническите спецификации, ще бъдат използвани за 

изследване на показателите, посочени в Таблица № 1, като: вид, маса на единица 

площ, формат, опаковка, единица мярка. В резултат на това изследване на 

мострите няма да бъде нарушена тяхната цялост или търговски вид. 

3.2. Мостри (по два пакета) от копирна хартия 80 гр/м2 по позиция № 1 от 

Таблица № 1 от Техническите спецификации, ще бъдат използвани за 

изследване на работоспособността на предлаганата от съответния участник 

копирна хартия от този вид чрез провеждане на физически тест, представляващ 

двустранно отпечатване на текст върху 1 000 листа хартия (два пакета по 500 

листа) на високо производителна система Xerox Docu Print 180 NPS, собственост 

на Възложителя. В резултат на това изследване на мострите от този вид хартия 

ще бъде нарушена тяхната цялост или търговски вид. 

3.3. Забележки: 

§1. При провеждане на теста на посочените в т.3.2 мостри и обективна необходимост от 

ползване на допълнителна хартия с цел да бъде постигнато отпечатване на 1 000 листа 

от предлаганата от съответния участник хартия, възложителят може да ползва третият 

пакет предоставена мостра от копирната хартия по позиция № 1 от Таблица №1, което 

също ще доведе до нарушаване на целостта или търговския вид. 

§2. Мострите от видовете хартия и картон, посочени в т.3.1 от информацията по чл.32 от 

ППЗОП, ще бъдат върнати на всички участници с изключение на тези предоставени от 

участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, с цел възможност за 

сравнение на предложените видове хартия и картон при изпълнение на конкретни 

доставки. 

 

 

II. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

 

1. Технически изисквания към видовете хартия по позиции № 1 и № 2 от 

Таблица № 1 – копирна хартия 80 гр/м2, формат А4 и А3  

 

1.1. Качествени показатели на хартията 
Предлаганата от участниците копирна хартия следва отговаря на стандарт БДС EN 

12281:2005 или еквивалентен, както и да притежава качества съгласно следните минимално 

изискуеми стойности на посочените в следващата таблица параметри: 

 

Таблица № 2 

 

Показатели 
Мерна 

единица 
Стандарт 

Минимално 

изискуеми 

параметри 

Маса на единица площ g/m2 БДС EN ISO 536:2012 или 

еквивалентен 

80 ± 1,0 

Дебелина µm БДС EN ISO 534:2012 или 

еквивалентен 

103 

CIE белота 

D65/10 (+UV) 

Единици 

белота 

ISO 11475:2004 или еквивалентен 144 
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Непрозрачност  % БДС ISO 2471:2012 или 

еквивалентен 

91 

Съдържание на влага  % БДС EN ISO 287:2009 или 

еквивалентен 

от 3,9 до 5,5 

Грапавост ml/min ISO 8791-2:2013 / БДС 17367:1995 

или еквивалентен 

200 ± 50 

Дължина на скъсване в 

машинно направление  

m БДС EN ISO 1924-2:2009 или 

еквивалентен 

4000 

Влакнест състав % БДС 8658:1971 или еквивалентен 100% целулозни 

влакна 

 

Посочените в Таблица № 2 изискуеми параметри, се доказват чрез представяне към 

техническото предложение на участника на протокол от изпитване, издаден от 

“Институт по целулоза и хартия” АД - София или от друга независима сертифицирана 

лаборатория, за резултати от извършени лабораторни изследвания на предлаганата от 

участниците марка/модел хартия. 

Забележка: Посоченият документ да бъде с дата на издаване до два месеца преди 

датата на обявяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

1.2. Неизползване на вредни примеси при производството на предлаганата 

хартия 
Предлаганата копирна хартия следва да бъде произведена без употребата на 

свободен (елементарен) хлор – по технология ECF (Elemental Chlorine Free) или изцяло без 

употребата на хлор и хлорни съединения – по технология TCF (Totally Chlorine Free). 

Забележка: Съответствието с поставеното изискване може да бъде доказано 

чрез наличие на екомаркировка тип І (знак за екомаркировка на базата на множество 

критерии) на продукта1 (например: EU EcoLabel или др.) или други доказателствени 

средства (техническа документация на производителя, писмо от производител или 

протокол от изпитване от признат орган). Посочените доказателства се прилагат към 

техническото предложение на участника, като неразделна част от същото.  
  

2. Оценка на работоспособността на предлаганата копирна хартия 80 гр/м2, 

формат А4 (за вида хартия по позиция № 1 от Таблица № 1) 

Предлаганата от участниците марка/модел копирна хартия е необходимо да 

осигурява безпрепятствена работа на лазерни и мастилено-струйни копирни и принтерни 

машини, факс апарати и високо производителна принтерна система Xerox Docu Print 180 

NPS, собственост на Възложителя. За оценка на рабостоспособността на предлаганата 

копирна хартия по време на процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка 

ще бъде извършено тестване, в присъствието на представители на участниците, на 

представените от участниците мостри копирна хартия чрез двустранно отпечатване на 1000 

листове на високо производителна система Xerox Docu Print 180 NPS. 

Технология на провеждане на тестово отпечатване на предлаганата копирна хартия: 

2.1. Два от предоставените три пакета от мострите на предлаганата марка/модел 

копирна хартия ще бъдат използвани за провеждане на тестване на високо 

производителна система Xerox Docu Print 180 NPS, собственост на Възложителя; 

2.2. При двустранно отпечатване на 1000 листа (съдържанието на два пакета), в 

случай, че хартията получи каквато и да е деформация или машината блокира по 

причини, свързани с работоспособността на хартията (установява се от 

представител на фирмата, извършваща абонаментна поддръжка на принтерната 
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система), се приема, че тя не отговаря на изискването за работоспособност и 

съответният участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за избор на 

изпълнител. 

 

3. Характеристики на предлаганата хартия/картон от видовете по позиции 

№№ 3, 4 и 5 от Таблица № 1 

За доказване на изисканите маса на единица площ, формат и опаковка към 

техническото предложение на участника като неразделна част от същото се 

представят заверени копия на документи, удостоверяващи изискваните от Възложителя 

показатели. 

 

4. Опаковка 
Предлаганата хартия следва да се доставя в пакети, съдържащи съответно 

количество съгласно посочените в Таблица № 1, като копирната хартия по позиция № 1 

трябва да бъде опакована в кашони по 5 пакета. 

 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 

 

1. Срокове за изпълнение на доставките 
1.1. ЦУ на НОИ - до 2 (два) работни дни, считано от деня на получаване на заявка 

от изпълнителя на обществената поръчка, изпратена от оправомощено от Възложителя 

длъжностно лице; 

1.2. ТП на НОИ - до 5 (пет) работни дни, считано от деня на получаване на заявка 

от изпълнителя на обществената поръчка, изпратена от оправомощено от Възложителя 

длъжностно лице за ТП на НОИ. 

 Указание: Доставките се приемат в работното време на съответната структурна 

единица на НОИ, като представители на двете страни предварително съгласуват 

часовия диапазон за приемане на всяка една доставка. 

 

2. Периодичност на доставките 

2.1. ЦУ на НОИ – доставките ще се заявяват и съответно извършват по всяко време 

в работни дни след предварителна писмена заявка чрез оправомощено от възложителя 

длъжностно лице (по факс или по електронна поща). 

2.2. ТП на НОИ – доставките ще се заявяват и съответно извършват един път на 

тримесечие след предварителна писмена заявка чрез оправомощено от възложителя 

длъжностно лице (по факс или по електронна поща). 

 Указание: Избраният за изпълнител участник следва да осигури възможност за приемане 

на заявки всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа. 

 

3. Обективна невъзможност за доставка/и на съответен вид хартия/картон и 

условия за замяна на марката/модела на хартията  

При възникнала обективна невъзможност (спиране от производство, недостатъчна 

складова наличност и др.) за изпълнение на доставка на част или цяло количество от 

предлагана от избрания за изпълнител участник, последният следва да достави хартия, 

напълно отговаряща или надвишаваща показателите на предлаганата в офертата, като това 

обстоятелство не води до промяна на цената, посочена в ценовото му предложение. 

За доказване на обективна невъзможност за изпълнение на доставка/и и за 

доказване на качествените показатели на съответния вид хартия, предложена за замяна, се 

представят следните документи: 
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3.1. Заверено копие на официален документ, издаден от производителя или 

официалния представител (дистрибутор) на предлаганата в офертата 

съответен вид хартия, в който се посочва причината за обективна 

невъзможност. 

3.2. Протокол от изпитване на предложената нова марка/модел хартия, която 

да замени предложената в офертата на участника, избран за изпълнител, 

относно посочените в Техническите спецификации показатели за качество, 

издаден от „Институт по целулоза и хартия” АД - София или от друга 

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

възникване на обективната невъзможност за доставка (представя се заверено 

копие от протокола). 

3.3. Двустранно подписан протокол за тестване на новата марка/модел хартия 

на високо производителна система Xerox Docu Print 180 NPS, когато замяната 

се отнася за вида хартия – копирна хартия 80 гр/м2 по позиция № 1 от Таблица 

№ 1 в Техническите спецификации за възлагане на настоящата обществена 

поръчка 

 

4. Проверки и контролно изпитване (по преценка на Възложителя) по 

отношение качеството на доставена копирна хартия по позиция № 1 и № 2 от Таблица 

№ 1 в Техническите спецификации за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

По време на изпълнението на договора, Възложителят ще има правото да изисква 

извършването на проверки, в това число и контролно изпитване в „Институт по целулоза и 

хартия” АД - София или в друга независима сертифицирана лаборатория, на максимум 5% 

от конкретна доставка на копирната хартия формат А4/А3 (съгласно позиции №№ 1 и 2 от 

Таблица № 1 в Техническите спецификации), по отношение на посочените в Таблица № 2 

от Техническите спецификации показатели за качество. Резултатите от изпитването се 

вписват в протокол от изпитване на предлаганата нерециклирана хартия. 

 Условия: 

1. В случай, че резултатите от изпитването доказват съответствието на 

доставената хартия с изискванията на Възложителя, последният заплаща всички 

разходи, свързани с извършената проверка на качеството на хартията. 

2. В случай, че резултатите от изпитването доказват несъответствието на 

доставената от Изпълнителя хартия с изискванията на Възложителя, Изпълнителят 

заплаща всички разходи, свързани с извършената проверка на качеството на хартията, 

както извършва замяна на цялата доставена партида хартия с нова, отговаряща на 

изискванията на Възложителя и техническото предложение на Изпълнителя. 

 

5. Приемане на доставки и начин на плащане 

Различните видове хартия и картон следва да се доставят в пакети и в опаковка 

съгласно Таблица № 1 и т.4 от Техническите спецификации. 

Възложителят, чрез оправомощено лице от ЦУ на НОИ, прави писмени заявки за 

доставка, в които се посочва видовете, съответно количество и разпределението на 

поръчаната хартия и картон. Заявките се изпращат до изпълнителя по факс или по 

електронна поща. Транспортните разходи за доставка, включително товаро-разтоварни, 

както и разходите за допълнително опаковане (при необходимост), на заявените видове и 

съответни количества са за сметка на изпълнителя. 

Плащането се извършва по банков път, чрез платежно нареждане от ЦУ на НОИ в 

срок до 10 (десет) работни дни след представяне на следните документи: 

5.1. За заявки с място на доставка ЦУ на НОИ – удостоверяването на нейното 

приемане се извършва с приемателно-предавателен протокол, подписан от 

оправомощеното длъжностно лице в ЦУ на НОИ и представител на 

изпълнителя; 
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5.2. За заявки с място на доставка, включващо и ТП на НОИ, удостоверяването 

на приемане на доставката се извършва с обобщен приемателно-

предавателен протокол, подписан от оправомощено длъжностно лице в ЦУ 

на НОИ, въз основа на приемателно-предавателни протоколи, подписани от 

длъжностни лица в съответното ТП на НОИ по мястото на изпълнение на 

конкретната заявка, както и от представител на изпълнителя. 

5.3. Към съответните удостоверителни документи, с оглед извършване на 

плащането в посочения срок, се прилага надлежно оформена фактура, 

издадена от Изпълнителя, за изпълнени доставки на съответни видове и 

количества хартия по заявка на Възложителя и по единични цени, съгласно 

посочените в Ценовото предложение на Изпълнителя. Всяка фактура за 

дължимата сума по изпълнена конкретна се приема от оправомощеното 

длъжностно лице в ЦУ на НОИ. 

 

6. Място на изпълнение.  

Местата на изпълнение на заявени доставки са адреси, посочени в Приложение 1 

към Техническите спецификации. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Списък с административните адреси на структурите на НОИ, на които ще се 

извършват доставки на хартия/картон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Източници: 
1. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/usermanual_paper.pdf (EU EcoLabel - 

екомаркировка на ЕС на копирна и графична хартия); 

2. БДС EN ISO 14024:2004 – Екоетикети и екодекларации. Екоетикетиране вид І. Принципи и 

процедури (ISO 14024:1999) или еквивалентен; 

3. http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_bg.pdf (Наръчник за екологичен 

характер на обществените поръчки – издание на Европейската комисия) 

4. РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 7 юни 2011 година за установяване на екологичните критерии 

за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на копирна и графична хартия. 

5. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 66/2010 на НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 

25  ноември 2009  година относно екомаркировката на ЕС. 

                                                 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/usermanual_paper.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_bg.pdf

