
твРитоРиАлно подвлвнив _ плвввн

договоР

л,-., .... ..! ..&.8-,..9.!..,...','5 год.

,{нос, ..А8'.{.|'....20\5 год.' в гр. |[левен' се ск.]т1очи наотоящият договор ме)1(ду:

1ериториа][но поделение на [ацпона.][ния осигурителен ипститут _ [|левен о адрео:
гр. ||левен, пл. 14ван }у1индиликов]ф 8, иден. $д по зддс |2\0825\' Б14|( по БулстАт
|2|0825210|77, предот{в.т1яв€1но от |алина 11,/ $Ф €танимирова - .{иректор,
нарич.|но за краткост 8Б3.]1Ф[итшл, от една ст:}на'
и от друга стр.|на
,, Беселин Балев" воод гр. [1левен.' с адрес: щ. ||левен, ул. .(ойран )т[о 63а, иден.}[р по
Б!,1( по БулстАт 11461,6366, ел.поща тел:0641 802 442,

фако: 064/ 801 205, представ]1явано от ител, нарич.|но за
краткоот изпълнитвл се ок.т11очи паотоящи'{ договор за възлагане на обществена
поръчка ,,,{оставка на канцеларски материапи за админиощативната дейност на [|| на
ЁФ|'1-|]тлевен"

€траните се споразумяха за епедното:

[. пРв'дмшт и сРок нА договоРА

1. [ози договор ое ск]1ючва на основ'}ние т1л. 41 от 3акона за общественито поръчки
/зол|, след провеждане на открита процедура по реда на [лаза пета от 3акона и Ретпение
]т|р 4 / 01.04.2015 год. на 8ъзложителя за к.т1аоир€|не на кандиды[|тте и определяне на
изпълнител.

2. Бъзложите]ш!т възлага' а |'1зпълните]1ят приома да извър1пи следното: .{оотавка
на к€!нцеларски матери!1ли за ад\линисщативната дейност на 1|! на ЁФ}1 _ |[левен,
опис8|ни като артикули по в|4д р\ единична цена в !еновите предло)кен1|я ъ|а изпълнителя
към всяка от обособени позиции' както олодва:

2.1. Фбособена позиция.}ч1! 1 ,, (штцеларски матери!|'ли по вид и предпол.гаеми
количества за административната дейност на [|1 на }{Ф!,1_ |!левен";

2.2. Фбособена позиция ]ч[ч 2 ,, (ласьори по вид и предполагаеми количеотва за
административната дейност на ]|| на ЁФ1,1_ |!левен";

2.3. Фбособена позиция .}\! 3 ,, }(щии за подре}кд!|не и съхр€}нение по вид и
предполагаеми количеотва за а.щ{инисщативната дейност на 1|[ на ЁФ|4 _ |[левен";

2.4. 06оообена позиция ]ч[ч 4 ', |!апки по вид и предполагаеми количеотва за
административната дейност на [|] на ЁФ1,1 _ |!левен";

2.5. Фбоообена позиция }{ъ 5 ,, Регисщи и формуляри по вид и предпол!гаеми
количества за административната дейност на 1|! на ЁФ14 _ ||левон";

2.6. 9бособена по3иция ]ф 6 ,, \артия |4 хартиени 14здел||я по вид и
предпол[гаеми количеотва за ад{инисщативната дейност на 1|! на ЁФР1_ |!левен";

2.1. 9бособена позиция ]ф 7 ,' }(лаплери по в\4ди предпол€шаеми количеотва за
админисщативната дейност на 1|! на [Ф1,1 _ |!левен";
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2.8. Фбособена позиция ]ф 8 ,,}(асови ролки по вид и предпол.гаеми копичеотва
заадмутъ|исщативната дейноот на [|[ на ЁФ1,1_ |[левен",

!еновото предло)кение на изпълните.]шт по всяка обособена позиция представ]ш{ва
неразделна част от договора.

3. (оличествата на к[!нцеларските материали оа ориентировъчни' а единичните им
цени са посочени в ценовите предложения на |'1зпълнителя.

3.1. 8ъзложите.т1ят заявявапосочените оъгласно оъответното |{риложение от ]ч[ч 1

до ]ч[р 8 вкл. по видове артицли' като няма задължение за усвояв{|нето на всеки от
пооочените артикули.

3.2. Бъзложите]ш[т може да за'{вява и други артикули извън пооочените в
|[риложения от ]ф 1 до $э 8 вкл., но сходни/подобни с матери€1пите към оъответната
обособена позиция.

4. €рокът на договора е 24 /двадесет л нетпри| меоеца, очит.|но от датата на
подписв[!не на договора за изпълнение на поръчката или до изчерпв.}не на сумата.
14знерпването на сумата се прецен'|ва по отно1пение на вояка от обособените позиции
поотделно.

||. цшни и нАчин нА плАщАнв

5. Фбщата стойноот на договора е 12815.13 лв. (дванадесет хи]1яди осемототин и
петнадесет лева и тринадооет стотинки) без вк.]|1очен !А( плтт 15з78.|6 лв. (петнадесот
ху1]\яди щиста седемдесет и ооем лева и 1пеотнадесет стотинки) о вкл. АА€. Фбщата
отойноот на договора вк.т1}очва стойностга на вояка от обособените позиции' както оледва:

- по Фбособена позиция ]т[р 1 ,, }(анцеларски матери!тли по вид и
предпол€1гаеми количеотва за админиощативната дейност на [|{ на ЁФ1'1 _ |1левен" -

|7\7.78 лв. (хил:яда седемстотин и оедемнадеоет лева и седемдесет и осом стотинки) без
вк.]1!очен [А(, итти 206\.з4 лв. ( две х\4]1яди 1шестдесет 14 еди|1 лева и тридесет и четири
стотинки) с вкл|очен ААс;

- по Фбособена позиция ]ч[ч 2 ,' 1(ласьори по вид и предполагаеми количеотва
за административната дейност на [|! на ЁФ1,1 _ |1певен"_ 1149.50 лв. ( хи]1яда сто
четиридесет и девет лева и петдеоет стотинки) без вклпочен АА€ пли 1379'40 лв. ( хи]тяда

щиота оедемдесет и девет лева и четиридесет стотинки) о вклтонен АА€;
- по Фбоообена позиция }т[о 3 ,, (утии за подреждане 14 оъхр€}нение по вид и

предпол{гаеми количеотва за адп,|инисщативната дейност на 1|| на ЁФ1,1 _ |!левен"-
49.90ль. ( нетиридеоет и девет лева и деветдесет стотинки) без вк]1}очен !А( или 59.88 лв.
( петдесет и девет лева и осемдесет и осем стотинки) с вк.]1}очен АА€;

- по Фбособена позици'[ & 4,, |[апки по вид и предполагаеми количеотва за
административната дейност на [|! на ЁФ|,1 _ |{левен"- 4108.00 лв. (нетири хи.т1яди ото и
ооем лева) без вклтточон АА€ или 4929.60 лв. ( четири ху1ляди деветототин двадесет и девет
лева и 1шестдесет стотинки) с вк.т1}очен АА€ ;

_ по Фбособена позиция ]т{! 5 ,, Региотри и формуляри г1о вид и предполагаеми
количества за адм||ьниощативната дейност на 1|! на нои _ ||левен"- |76.90 лв. (ото

седемдесет и 1пест левар\ деветдесет стотинки) без вклточен.{,{€ илут21,2.28 лв. ( двеста и
дванадесет лева и двадесет и осем ототинки) с вк.т11очен АА€;

- по Фбособена позиция )т[э 6 ,, [артия и хартиен|4 |!зделия по вид и
предполагаеми количеотва за а.щ,|инисщативната дейност на 1|[ на ЁФР1 _ |!левен"-
5294.50 лв. (пет ху\ляду: двеста деветдесет и четири лева и петдесет стотинки) без вклгочен

[!( пли 6з5з.40 лв. (тпеот хиляду| щиста петдеоет и щи лева и четиридесет стотинки) с
вк'11очен АА€;

- по Фбоообена позиция }[э 7 ,, 1(лаплери по вид и предпол{}гаеми ко][ичества за
админиотративната дейност на 1|! на ЁФ|'1 _ |1левен"- \2\.95 лв. (ото двадесет и един лова
и деветдесет и пет стотинки) без вклточен АА6 илут |46.34 лв. ( сто четиридесет и 1шост



- по Фбоообена позиция !т[э 8 ,, 1(асови ролки по вид и предпол[|гаеми

количества за административната дейноот на 1|1 на нои _ |!левен"- 196.60 лв. (сто

деветдесет и 1шест пева и 11!еотдеоет стотинки) без вк.тпочен АА€ утлут 235.92 лв. (двеста

щидесет и пет лева и деветдеоет и две стотинки) с вк-т1точен ддс.
5.1. в тази оума се вк.]1точват воички р€входи на 1,1зпълните.]1я по изпъ]1нение на

поръчката съгласно договорните уоловия.
5.2. .{оотазен\4те !| приети артикули се з{|плащат по цени оъглаоно |!риложения

от ]ч[ч 1 до ]ч|э 8 вклточитолно и условията на договора' като м€|коим'!лната стойност по

вояка една от позициите не може да ое преви1п3ва.

5.3. Разпла]ц€!нето се извър1пва в българоки лева' по банков път' чрез пл.шежно

нарежда}1е' по оледната бшткова ометка сметка' посочена от 14зпълнителя:

Б[€:1]1\€квсБг
|8А]\: вс 02 шшск 9660 1013 0053 03
Банка: }никредит Булбанк АА псгпон 11левен
5.4. Ёдтаничните цени пооочени в |-{еновото пред]|о)кение по вояка обособена

по3иция са окончателни и !1е пош|ежи на акту!1лизация за орока на настоящия договор.
5.5. 1(огато 14зпълнител:ят е ск.]1}о!|ил договор/договори за под'1зпълнение'

Бъзложите]ш|т извър1пва окончателно плащ{|не към него' след като бъдат предст.шени

док[вателства, че 111зпълните]1ят е за|1патип на подизпълнителя/подизпълнителито за

изпълнените от тях работи, които са приети по съответния ред.
5.6. 1(огато 11зпълнителят е ок.т11очил договор/договори за подизпъ]тнение,

работата на поди3пълнителите ое приома от 3ъзложите]ш! в присъотвието на 1'1зпълнителя

и подизпълните.]ш!.

!|!. пРАвА и зАдължшния нА възложитвля

6. Бъзложито.т1ят за'[вява о пиомена з€1явка иок8ш!ите количества канцелароки

матер|4а]1и до |4зпълн\4теля по факс, елекщонна поща или пи!|но.

7. |!риемагтето на вояка доставка ое извър|шва с приемателно-предавателен
протокол.

8. 3ъзложите]ш[т опреде.тш! овой представител' който да з€ш{вява || да приема

к:|нцеларските матери{1ли по наотоящи'{ договор' да подг!исва приемателно-

предавателните протоколи' фшстрите след доот€вкатаэ оледи за цените им съглаоно

ценовите предло)кен\4я за всяка от обособените позиции от }.[р 1 до ]ч[р 8 вктпо'тително и

уведомява 8ъзложит еля завъзникналите проблеми.
9. 8ъзло>ките.тш[т в орок до 15 работни дни след вояка дост{|вка на база подпио€}н

приемателно_предЁвателен протокол у| предст.вяне на надлежно оформена" фактура
з:|платца дъ.т1жимата оума по ометката на 14зпълните]1я' поооче!1а по-горе.

10. Бъзло)кителят е длъжен да приеме изпълненото по настоящия договор' €}ко

същото отговаря по количество' качеотво и цени на уговореното между страните и е

доотавено в уговорения срок.

!у.пРАвА и 3Адължвния нА изпълнитв.]1я

11. 14зпълните.]1ят приема и изпълнява з.ш[вките на 8ъзложителя в орок до 2 |два]

'"''*1#;;###Ё;#:]1""3}';""тка извър1шва дост.вката на адрес гр. |!левен, пл. }1ван

1{индиликов .]\! 8. 1,1зпълните]1'!т предава материалите и конср(ативито на матери.}лно-

отговорното лице на 1|[ на ЁФ14 - ||левен.
13. 14зпълнителят извър1||ва доот.вката в работни дни _ от поноделник до потък от

08.00 до 17.00 часа със свой щанспорт и работници.



да дост{}ви к{!нцелароки матеру|а!!у\ които оа

оригин.}лни, фабринно нови' неупощебява\114' да нямат явни и скрити дефекги при
нормална работа и да ооигшяват безопасна работа в работен процес на използване.

13.2. 
'(ост€|вените 

к{|нцеларски материагли щябва да са оп[|ков:1ни по подходящ
начин, с ненару!пена цялост на опаковкат4 като върху оъщата да са отбелязан\4 дататана
производство и орока на годноот на съответния вид артикул /ако могат да 6ъдат
посочени/, брой артикули в една оп:|ковка.

13.3. !4зпълнителят отговаря за качеотвото на дост€вените от него магери€}ли.

|[ри доотавка на матери:!'пи о качеотво по_ло1по от поооченото' 14зпълните]шш в срок до
2 |два] работни дни е длъжен да дост[ви к'|нцеларските матеру!а]!у\ които да отговарят на
необходимото качество. Разходите за доотавянето на качеотвените матери€!"пи и взем€!нето

на некачеотвените са за ометка на 14зпълнителя. 3а извър:пената дост{вка ое съотавя нов
приемателно-пред[1вателен протокол.

|4. 1,1зпълнителят има пр{во да полг1и уговореното възнаща)кдение при
посочените в настоящият договор условия и в посочените срокове.

15. 1,1зпълните]1ят представя на Бъзло>тсттелш факцра за дост{вените канцеларски
матери{1пи.

1б. 1,1зпълптите.тт'гт опреде.тш[ свой предот.витол' който да доотавя канцеларските
матери{}ли и да подпиова всички дост!вни доцменти' вк]1}о!!ително и протоколи за
констатир[1ни отклонения от уговорените по договора условия.

у. гАРАнции и нпустойк

17. ||реди подпиов€|не на договора 1,1зпълп+ите.т1ят внася гаранция за изпълнение на

договора в р[вмер на 5оА от стойноотта на договора без вкшочен АА€. ||о всяка обоообена
позиция гар!|нцията за изпълнение на договора е к{!кто следва:

- по Фбособена позици'[ }[э 1 ,, (анцелароки матери€}ли по ьид |т предг!олагаеми
количества за административната дейност на 1|[ на ЁФ1,1_ ||левен" - 85.89 лв. ( осемдесет
и пет левау|ооемдесет и девет стотинки) без вк.тпочен АА€;

- по Фбоообена позиция }[э 2 ,, 1(лаоьори по вид и предполагаеми количества за
административната дейноот на [|! на ЁФ1,1 _ |1левен"- 57 .48 лв. ( петдесет и седем лева и
четиридесет и осем стотинки) без вкшочен АА€ ;

_ по Фбособена позиция !т[э 3 ,, 1(утии за подрежд:|!!е и съхранение по вид и
предполагаеми количества за адп,1инисщативната дейност на 1|{ на ЁФ1'1_ |1левен"- 2.50
лв. ( лва лева и петдесет стотинки) без вклточен АА6;

- по @бособена позиция & 4 ,, ||аттки по вид и предполагаеми количеотва за
администативната дейноот на 1|[ на ЁФ1,1 _ |!левен"- 205.40 лв. (лвеста и пет лева и
четиридесет стотинки) без вк.т11очон АА€;

_ по Фбособена позици'{ }т[я 5 ,, Регисщи и формуляри по вид ут предполагаеми
количества за админисщативната дейноот на 1|| на ЁФ|,1_ |1левен"- 8.85 лв. (осем лева и
осемдеоет и пет стотинки) без вклхочен АА€ ;

- по Фбособена позиция ]\! 6 ,' )(артия и хартиени |1зделу1я по вид и предполагаеми
количества за адп,1иниощативната дейност на ]|! на нои _ |!левон"- 264.7з лв. (Авеста
1пеотдесет и четири лева и оедемдеоет и три ототинки) без вктпочен АА€;

- по Фбособена позиция ]\! 7 ,, 1(ламери по вид и предполЁшаеми количеотва за
административната дейност на ?|! на ЁФ|,1 _ |[левен"- 6.10 лв. (тпест лева и десет
ототинки) без вк.тпочен .{,{€;

_ по Фбоообена позиция ]ч[э 8 ,, }(асови ролки по вид и предполагаеми количества за
админиотративната дейност на 1|! на ЁФ|4 _ |!левон"- 9.83 лв. (девет лева и осемдесет и

щи ототинки) без вк]1}очен ддс.
18. 111зпыштите]1ят не предост{вя гар81!1ция за изпълнение на договора ако е впиоан в

Регистъра на опеци{}лизир€1ните предприятия и кооперации 1!а у\ за хора с уврежд[|ния в



л\4 [!н:[логичон регистър в дърх(ава-членка на
Бвропейския съ1оз.

19. |аранцутятазаизпъ]1нение на договора се оовобождава и връща на 1'1зпълнитоля
в срок от 15 /петнадеоет/ работни д1!п след извър1шв,|!|е на пооледното пла.1цане по
договора. 8 същия срок Бъзложите.тт'|т връща на |'1зпълните]ш{ мосщите на канцеларскито
материали.

20. [аранцията за изпълнение на договора се задъР)ка от Бъзложите.тш{ при
прекратяв[!не на договора ло т.24 и по т. 25.

2\.[1рп з8|къснение на доотавката с повече от 2 |два/ дни от договорените сроково
1,1зпълнителят дължи неустойка в р!вмер на 0.5 %о на ден върху стойността на забавената
з€1явка' но не повече от 10% от стойността на забавената за'[вка.

22. |\рп закъснение повечо от 7 |седей дни олед срока уговоро!{ по т. 11 от
договора за превежд:}не на оумата по приетата факцра, Бъзложите.]1'[т дъл)ки неуотойка в

р.вмер на 0.5 %о на ден върху отойностга на издадената фактра, но не повече от 10 0/о от
стойноотга на издадената фактура.

у|. оБщи РАзпоРшдБи и пРшкРАтявАнв нА договоРА

23. ,{оговорът може да бъде прократен едносщ€|нно от Бъзлохотте]1'{ с писмено
месечно предизвестие, отпр!|вено до 14зпълнителя.

24. .{оговорът може да бъде прекр:шен едносщ!1нно от Бъзложите.т1я {|ко лри2 |две|

поредни з8швки }1зпълните]1ят не извър1|1и дост:пвката.
25. 8ъзложите.тшлт може да црекрати едносщ{|нно договора във всеки един момент

по време на изпъ]1нението му' (1ко изпълнението до момента се различ'1ва по количеотво'
качоотво |1л|1друи елементи на уговореното по договора и [}ко е з€1платил на |,1зпълну|теля
извър1пените до този момент от 11его доот{шки на матери(}ли с норм:|.лно качеотво.

26. [оговорът ое прекратява при доотиг,|не на определената в т. 5 от договора
отойност - 12815.13 лв. (дванадеоет хиляди ооемототин и петнадесет лева и щинадеоет
стотинки) без вклточен АА€ или |5378.16 лв. (петн4десет хи.т1яди триста седемдесет и
ооем лова и !цестнадесет ототинки) о вкл. АА€ ут|или до изчерпване на сумата за
съответната обособена позиция.

27.|!рп обективна невъ3можност за изпълнение' независеща от волята на стр€!ните

договорът се разв:1]ш[ по пра|во.

28. 3а неуредените о настоящия договор въпроси се прилагат р:впоредбите на
3акона за обществени поръ.тки, 1ърговокия за1кон' 3акон за задълх{еът\4ята и договорите.

29. 3ъзникн!1лите спорове по тъ.т1кув!|нето и прил{ганото на наотоящия договор ще
се ре1пават по споразумение между страните' а при невъзможност _ по Реда ъ!а

дейотващото гражданско з8|конодателство.

Ёастоящият договор се оъст€ви в два едлообразни окземпляра - по един за
всяка от страните.

1!еразделна част от настоящия договор са:
1. !еново пред'|ожение ведно о ||риложение.}1! 1 към него по Фбособена позиция

}[э 1 ,,|(агтцеларски материс}ли по вид и предполагаеми количеотва за административната
дейност на 1|! на ЁФ14 - |!левен";

2. !еново предложе!{ие ведно о |1рило>кение ]ч[ч 2 към него по Фбособена позиция
)т[э 2 ,'1(ласьори по ву|д !1предполагаеми количеотва за админисщативната дейноот на 1|{
на БФ|4 _ |!левен";

3. !еново предложение ведно с ||риложение ф 3 към него по Фбособена позиция
}.|'р 3 ,,}(утии за подреждане и оъхранение по ъ|4д |1 предпол[гаеми количества за
административната дейност на ]|! на ЁФ|,1_ ||левен";



4. [еново пред][ожение вед1о с |[риложение ]ч[ц 4 към него по Фбоообена позиция
}.[э 4 ,,|[апки по вид и предполагаеми количества за адп{инисщативната дейноот на 1|[ на
нои _ ||левен";

5. !еново предло)кение ведно с |[риложение ]ч[р 5 към него по Фбособена позици'{
!т[э 5 ,,Регистри и формуляри по вид и предпол€гаоми количеотва за админиощативната
дейност на [|! на ЁФ|,1_ |1левен";

б. !еново предложение вед{о о |!риложение ]ч[р 6 към него по Фбособена позиция
]ч[р 6 ,,)(артия у| хартиени изде.]1ия по вид у1 продполагаеми количества за
административната дейност на 1|! на ЁФ14 _ |1левен";

7. {еново предло)п(ение ведно о |{риложение ]т[э 7 към ного по Фбоообена позици'{
!',1! 7 ,'1(лаплери по вид и предпол.}гаеми количества за адп,1иниощативната дейност на 1|!
на ЁФ|4 _ |1левен";

8. [еново предло)кение вед{о с ||риложение ]ч[р 8 към него по Фбособена позиция
!т[э 8 ,,|(асови ролки по вид и предполагаеми количеотва за администр!шивната дейност на
1|! на нои _ |1ловен",

въ3лож[1Б.]1: изпълн|{10,"|!:

нАционАлвн
инстит}[ ч
[[1 на нои _

диРш'кто а # ]/и2

л

,, вшсшлин ш9р
гр. 11левен

€ъгласуван с:

Ё-к на отдел,, Ф€А":

:::""::''ж



цшново пРвдло}квнив
Фбразецл! 16

||одписштият Беселин ш "'{ |%А Багдев притежаващ лична карта ].|э 615382248, издадена на
17.09.2008 г. от ]у18Р |1левен, в качеството ои на !правител на ',Беселин Баттев" воод'
викБулстАт ||461.6з66

Бъв връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

,'.('оставка на канце.,|арски материа;|и за административната дейност на 1[] на нои-
||левен"' Би представяме на!цето ценово предложение. както следва:

[. цвнА и условия нА ФоРмиРАнБто й
3а изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата

процедуРа' обпцата стойност на на1цето предложение по Фбособена по3иция ]т9 1 _
1(анцеларски матери€}ли по вид у1 предполагаеми количества 3а административната
дейност на [|! на ЁФ|,1 - |[левен възлиза на:

|717.78 лв. без АА€
€ловом: 1,иляда седемстотин и седемнадесет лв. 78 ст.

(посонва се цшфрола ц а'ово,|,! сгпойносптпта без А![€)

посочена и в |1рило}кение },[э 1, което е неразделна част от ценовото предло)кение.
|[редло>кената от участниците цена следва да вкл|очва всички разходи за извър|шване

на доставкатана канцеларските материали до адреса на 8ъзложителя.
|1ри несъответствие между единична и обща цена. ще се вземе предвид вярната

общата цена.
|1ри несъответствие между цифровата п изписаната с думи обща цена на

пред'|ожението ще се вземе предвид изпиоаната с думи.
|[ри установена явна аритметична фе1цка' комисията ще вземе !]редвид вярната

обща цена на предложението.
||редлаганата обща цена и цените на отделните видове канцеларски т\{атериа.]ти не се

пооочват в други документи прилох(ени към офертата.

[|. нАчин нА плАщАнп
|1лащагтията се извър1||ват в български лева по банкова с\{етка посочена от

и3пълнитв-}ш[, в срок до 15 (петна,десет) работни дни след всяка доставка на быза
подписан приемателно-пред!вателен протокол и представяне на надле}кно оформена

фактура.

БАнковА €йБ1(А:
Банка: 9никредит Булбанк А! клон ||левен
!БА\: 1вАш вс 02 1_]шск 9660 1013 005з 03
81€:0\€квс$г

!ата: 16.03.2015 г.
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[1ртл:тоэкенше !|! 1

!{ь.;|1 !|€|1Ф8о пре0лоэке гс осе

оБосоБвнА по3иция л! 1

[(аншеларски материа.'[и по вид и предполагаеми количества
за административната дейност на 1[ на Ё0}1- |1левен

лъ }[аименование и описание на артикул 0,дин.
мярка

[1редпол.
колич. за
24 месеца

Бдигг.
цена

без АА€

0бцла
стойност
без А!€

1

[1апка ".фпсоб'' _ пакет-100 6рой, формат
А/4 с перфорашия, напълно прозрачен. с
дебелина - минимум _ 60 микрона

брой 10 000 0.024 240.00

2
1етралка - формат А|4' с твърди кори.
1пиооки оелове- 100 листа брой 2 1.45 2.90

-)
1ермо фолио за ламиниране _ формат А/4,
дебелина 80 микрона' 100 брой в п!|кет

пакет 2 7.24 14.40

4
€амозалепващи етикети _ формат А/4,
бели. 1 00 листа в пакет

пакет 2 6.95 13.00

5

)(имикалка 3а еднократна употреба - с
ергономична зона за захващане' дъл}кина на
писане около 3 000 м. и дебелина на линията
0.8 мм. син цвят

брой 800 0.085 68.00

6

)(имикалка 3а еднократна употреба _ с
ергономична зона за з{|хващ{}не' дължина на
писане около 3 000 м. и дебелина на л!4|1ията
0.8 мм. червен цвят

брой 30 0.085 2.55

7

[имикалка за еднократна употреба - с
ергономична зона за захващане' дължина на
писане около 3 000 м. и дебелина на лу|нията
0.8 мм. черен цвят

брой 30 0.085 2.55

8 )(импкалка с ц[ма - син цвят брой 2 0.69 !.38

9
)(имикалка - със самозалепвя|!ца поставка и

1пнуо
брой 60 0.99 59.40

10 [1ълнител _ за химик{1лка с пост{!вка брой 100 0.06 6.00

11
[1ьпнитетп - пластмасов с мет.ш1ен връх' тип
|1аркер. син цвят

брой 40 0.065 2.60

\2 Р[олив - за писане, Ё8 брой 40 0.075 3.00

1з
[1ерманентен маркер - за писане с объл
воъх. чеоен цвят

брой 200 0.з2 64.00

\4
[1ерманентен маркер - за писане с объл
връх. червен цвят

брой 200 0.з2 64.00

15
[1ер:ианентен маркер - за пис€}не о объл
връх' син цвят

брой 20 0.32 6.40

\6 [1ерманентен маркер - 0.8 мм. за €} брой 10 0.з7 3.10

!7 1екст маркер _ оъ57ркосен връх. жълт цвят брой 60 0.21 12.60

^/\А,!^./л- ^д 
лд й/ // , ./ ---/ .л



18
Автоматичен молив - с ергономична зана
за захва|тт,ане, с графит 0.5 мм.

брой 50 0.24 12.00

19
|рафит - за {втоматичен молив, 0.5 мм'
твъодост 8 брой 60 0.44 26.40

20 [(орепстор - лента, с дъл)кина минимум 8 м. брой \20 0.57 68.'+0

2\ (оректор - течен на водна основа брой э 0.48 2.1о

22
1иксо - безцветно, тцирина 15 мм./ дължина
минимум 66 м.

брой 20 0.52 10.40

2з
1иксо - безцветно, 1цирина минимум 48
мм./ дъшкина минимум 66 м.

брой 10 0.65 6.50

24
[иксо - двойнозалпепваш{о. безцветно,
!ширина 19 мм./дължина минимум 10 м.

брой 3 0.з0 0.90

25
1ампони - за ръчни печати' оин/нервен,
701110 мм.

брой 20 о.71 А.2о

26
[ампонно мастпло - за печати, син/нервен
цвят. 30 мл.

брой 40 0.41 | 6.40

27 [елбод ма!цинка - до 30 листа брой 30 2.20 66.00

28
[елчета за телбод -2416 мм., минимум 1

000 боой в опаковка
кутия 600 0.20 120.00

29
1елчета за телбод - 2616мм., минимум 1

000 брой в о[1аковка
кщия 200 0.36 72.00

з0
Антителбод - с безопасен нат!ин на
затваряне

брой 30 0.44 13.20

31 [!оэкица _ дължина 21 см. брой 10 1.!5 1 !.50

32 [ерфоратор _ о ограничител' до 30 листа брой 24 з.65 87.60

33 .)1иния _ пластмасова, дължина 30 см. брой 10 0.18 1.80

эч
|_ума _ от естестве!{ каучук. комбинирана за
моливи и мастило

брой 20 0.о7 1.40

35 Р[акетен но'( _ голям брой 10 0.37 з.7(}

36 1[окрилник брой 50 0.80 40.00

э! .)1епило - с).хо' 15 гр. брой 80 0-2з 18.40

38 .)1епило - течно, с тампон' 50 щ. брой 10 0.22 2.20

39 Фрганайзер за бгоро брой 5 2.40 12.00

40

[|яна за почистване - антистатична и
лезинфектираща за почистване на екрани'
к]1авиатури и периферни устройства, във
6лакон минимум 300 мл.

брой 20 4.65 9з.00

41

[1очистващи кьрпи _ универсални 100
брой във флакон. навл:шкнени с
антистатичен препарат

флакон 20 2.70 54.00

42

1ермо хартия за билетоподаващо
устройство (на ролка) - тширина79 мм.,
дъл)кина 350 м' размеР на отвора - 25 мм..
м:|ксима]1ен вън1||ен диаметър - 170 мм.

брой 10 9.90 з9б.00

Фбща стойност в лева без АА€ х х х \717.78

^л. 
а1]

/'

,/)
л

.у \/ -'



!ата:16.03.2015 г.

}правител
(ллъжност на представ ляващия унастник)

3обатеэкко: *|1ршооокенце.|!!: 1 ще бъёе неразёатна часп1 о!п ценовоп1о гарес)ло,хсенше

!,а а,,{ ,9'4) г 4,а )1п)



цвново пРвдло)кв,ниБ
Фбразес1]{р 16

|1одписаният 8еселин а.] 3}Ф Баглев прите)каващ лична карта ш9 615з82248. издадена на
17.09.2008 г. от йБР |1левен, в качеотвото си на 9правител на 

'.Беселин 
Балев" воод'

ви}сБулстАт \|46|6з66

8ъв връзка о обявената пРоцедура за възл'гане на обществена поръчка с предмет
,,.(оставка на канцепарски материа.'[и за административната дейност на [[| на нои-
|1левен". 8и прелставяме на[т!ето ценово предло)кение. както следва:

1. цвнА и условия нА ФоРмиРАнвто й
3а изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата

процедур4 обпцата стойност на н{|1пето пРеА'тожение по Ф6особена позиция ]х{ч 2 _
(ласьори по вид |4 ||!€.{пФ;_|агаеми количеотва за административната дейност на 1[| на
нои _ |1левен възлиза на:

1149.50 лв. без !!€
€ловом: )(иляда сто четиридесет и девет лв. 50 ст..

(посонва се цшфрола ш с|1ово-+! стпойносоппа без !!€)

посочена и в |1риложение.}т[э 2, което е неразделна част от ценовото предло)кение.
||редлох<ената от участниците цена следва да вкл!очва воички р€входи за извър{пване

на доот€|вката на канцеларските матеРи'ши до адреоа на Бъзложителя.
|1ри неоъответствие между единична и обща цена' ще се вземе предвид вярната

общата цена.
||ри несъответствие между шифровата и и5писаната с думи обшда цена [{а

пРедло}кението це се вземе предвид изписаната о думи.
|1ри уотановена явна аритметична гре1цка. комисията ще вземе предвид вярната

обща цона на предложението.
|1редлагштата обща цена и цените на отделните видове канцеларски материа.]ти не се

посочват в други документи приложени към офертата.

!|. нАчин нА плАщАнв
|1лш:данията се извър1цват в българки лев4 по банкова сметка посочена от

и3пълнитв.'ш, в срок до 15 (петналесет) работни дни след всяка доставка на база
подпис€}н приемателно-пред!вателен протокол и представяне на надлежно офорпяена

факцра.

БАнковА €йБ1(А:
Банка: 9никрелит Булбанк А! клон |[левен
1БА\: [вАш вс 02 шшск 9660 1013 0053 03
Б|€: !-]\€квс$г

!ата:16.03.2015 г.
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||рслтоакенсде ]|! 2

'<]ьл' 
ц'ено во преёло аке н эсе

оБосоБвнА позиция л! 2

[{ласьори по вид и предполагаеми количеетва
за административната дейност на ][1 на ЁФ}1 _ [1левен

.(ата: 16.03.2015 г.

3абепеолско: *|1рш:соокенце !{р 2 ще 6ъ0е гоеразёетна часп1 о!п ценово,11о :треё-то'>к'е;оссе
**|1осо,ае;чцутте в |1ртьтоокетоаое !'|р 2 ко:таочесптва са прое|!о3нзс ац 8ъутс;:>к'1!п1е:1я !1е се а||аа)|п!р.! с'

||своявц'|еп?о 2(|!.

.^

о4

^...# 0п,

0 |, факс: + 359б4884440,' Р!еуе:тг{с,::>",.--

л!' Ёаименование и описание на арти|$'л
Б,дин.
мярка

[1релпол.
колич. за
24 месеца

Бд::н.
цена

без !!€
Фбшла

стойност
без А+1€

1

[апка "(ласьор"- 
^!4 

5 см. Р!€, с
подоилени с метш1ен кант ъгли' устойнив
закл}очващ мех21низъм' сменяем етикет в
пластмасов д>коб, различни цветово

брой 200 2.09 418.00

2

|[апка "|{ласьор''- 
^/4 

8 см. Р!€, с
подсилени с метален к:!нт ъгли? устойнив
закл1очва|т1 механизъм. сменяем етикет в
пластмасов д>коб, различни цветове

брой 350 2.49 731.50

Фбща стойност в лева без АА€ х х х 1149.50

ц,1йл1 -- !-.
1левен' по.



...'

цБново пРвдло)|шнив
Фброзец"мё 16

|!одписалтият Бесели н и } )2уФ Балпев пРитежава[!ц лична карта ]ф 6 1 53 82 248, издадена на
17.09.2008 г. от }у18Р |1левен, в качеството си на 9правител на,,8еселин Балев" воод'
виюБулстАт \|46|6366

Бъв връзка о обявената пРоцедура за възлагане на обществена 1]оръчка с предме.1.
,'[оставка на канце.]|арски материалп за административната дейност на ?]1 на нои-
|1л€вен", Би предст{|вяме на!т[ето ценово пРеА]ложение' както следва:

!. цвнА и условия нА ФоРмиРАнш'то й
3а изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоя|цата

процедура, общата стойност на на|цето предложение по Фбособена позиция ш9 з - (утии
за подрежда\!е и съхранение по вид и предполагаеми количества за административната
дейност на [|| на ЁФ[,1_ |1левен възлиза на:

49.90 лв. без АА€
€ловом: 9етиридеоет и девет лв. 90 от..

(посонва се цшфролл ц с]|овол]' спойносгппаа 6ез,0"{{€)

посочена и в |]риложение )т[э 3, което е неразделна част от ценовото предло}|(ег|ие.
|[редпохсената от у|астниците цена следва да вкл|очва всички разходи за р1звър[|]ва||е

на доставката на канцеларските матери€ши до адреса на Бъзложителя.
|[ри несъответствие между единична и обща цена. ще се вземе

общата цена:
|1ри неоъответствие между цифровата !а изписаната о думи

предвид вярната

обща цена на

А/а
|[ц,/ ээ;0

предлох(ението ще се вземе предвид изписаната с думи.
|[ри установена явна аритметична ще1цкц комисията ще вземе предвид вярната

обща цена на пред'[ожението.
|1редлаганата обща цена и цените на отделните видове канцеларски т\1атер}|а-!и не се

посочват в АРуги документи прилот(ени към офертата.

![. нАчин нА плАщАнш
пла|[1а1{ията се извър1пват в български левъ по банкова сметка посочена от

изпълнитв_}ш[' в срок до 15 (петнадесет) работни дни след всяка доставка на база
подписан приемателно-предавателен протокол и представяне на надлежно оформена
фактура.

(длъясност на представляващия унастник)
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!!ршлоэлсенне -[1|! 3
1<ь|}' це н о в о пр е 0лоок е н осе

оБосоБвнА позиция л} 3

[{утии за подре}кдане и съхрднение по вид и предполагаеми
количества 3а административната дейност на [[1 на нои - {1левепл

[ата 16.03.2015 г.
8еселин Балев
( име и фами_пия )

3абе;цеооска: *[1рш:тооосенше ](з 3 ще бъ0е неразс)а,тна час!п оп1 ценовоп1о преёлоэюенсае
**!7осоченцтпе в 17рштоокенце !:|э 3 колцчестпва са про?но3лза; ц Бъз'1о)с.!п!е.1я !!е се а!!?а)кт!рс! с

усвояванегпо цл!|.

гуА . А^"',#] /лл

. : + 3 5 9 64 8 8 1 !!-{, ф а к с : + э э у о 4 8 8 4 4]0; Р!е:эдкчд"':з.уь

л} Ёаирленование и описание на артищ/л Бдин.
мярка

[1редпол.
кодич. за
24 пяесеца

8дин.
цена

без $€
Фбцда

стойност'
без А4€

1
8ертикална картонена поставка 3а бпоро _

!||ирина на гърба 10 см брой 50 0.79 39.50

2
Архивна картонена [(утия - 1цирина на
гърба 10 см-, подходящи за класиране на
документи о формат А/4

брой 10 1.04 10.40

Фбща стойност в лева без АА€ х х х 49.90



цвново пРвдло}|{внив
Фбразецлё ]6

|[одписаният Беселина 17с0Батлев притежаващ лична карта л! 615з82248, издадена на
|7.09.2008 г. от й8Р |1левен, в качеството си на 9правител на ,,8есолин Бапев" воод,
вик/БулстАт |1461.6з66

Бъв връзка с обявената процедура за възл:ш€|не на обществена поръчка с предме'г
,,.(оставка на канце.,|арски материа.]|и 3а административната дейност на [[1 на нои-
|1левен". Би представяме Ё?ттт919 ценово пРедложение! както следва:

!. цш'нА и условия нА ФоРмиРАнвто й
3а изпълнение предмета на поръчката в съответотвие с условията на настоящата

процедура. общата стойност на н!!|цето предложение по Фбособена позиция ]ч[р 4 - |[апки
по вид и предполагаеми количества за администативната дейноот на 1|1 на нои -
|1левен възлиза на:

4108.00 лв. без !!€
€ловом: 9етири хиляди сто и осем лв. 00 ст..

(посонва се цшфро-м ц с!,овоФ! слпойноспаапа без &1€)

посочена и в |[риложение }т[э 4, което е неразделна част от ценовото пред'|ожение.
|1редложената от учаотниците цена следва да вк!-1!очва всички р€входи за извър11|ваг|е

на дост€шкатана к!!нцеларските матери,ши до адреоа на 8ъзложителя.
|1ри несъответствие между единична и обща цена. ще се вземе предвид вярната

общата цена.
|[Ри несъответствие ме)кду шифровата у| изписаната с думи обща цена на

предложението ще се вземе пРедвид изписаната с думи.
|1ри установена явна аритметична ще1цка. комисията ще вземе предвид вярнатА

обща цена на предложението.
|1р"длагштата обща цена и цените на отделните видове канцеларски материа.,1и не се

посочват в [руги документи пРилох(ени към офертата.

![. !тАчин нА плАщАнв
|1лащанията се извър1цват в български лева' по банкова сметка посочена от

изпълнитв.'1'1' в срок до 15 (петн4десет) работни дни след вояка доотавка на быза
подпис€[н приемателно-пред{вателен пРотокол и представяне на надле'(но оформена
фактура.

БАнковА €йБ1(А:
Банка: )/никредит Булбаттк А,{ клон |[левен
18А\1: [вАш вс 021_шск 9660 1013 0053 03
Б1€: 1,}}.{€квс$г

!ата:16.03.2015 г.

(ллъэпсност на представляващия упастник)

Аа 7' \"А )эА]
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!7роштоакеуаше !1! 4

'<ьл' 
[!'е!|ово пре0лоэке н сае

оБосоБвнА позиция м 4

11апки по вид и предполагаеми количества
3а административнатд дейност на 1[1 на }1Ф}1 - |1левен

[ата:16.03.2015 г.

1абецелккц: *|1рш.шоэкенше.|0 4 оце бъёе неразёо,ана часп1 о!п ценовоп1о прейо:>кесса+е
**1осоченэптле в 1ршоо,х<'енаое }'[р 4 ко-та;честпва са пРо<:нозлш т.а Бъзтоэк1!!11е-']я не се а!!?с!.7|с.|ра с

1|своява!!е!11о ?!-|'

лъ Ёаименование и описанпе на артикул Б,дин.
мярка

[1релпол.
колич. за
24 месеца

Бдин.
цена

без АА€

Фбща
стог]п:ост
без АА€

1

[1апка "!ело'' _ с 11тироки текстилни
връзки, не по-къси от 15 см., о текстилен
гръб с ширина 10 см., твърди корици' бяла

брой 4 000 0.55 2200.00

2
11апка с ма!пинка - от бял картон ' 

^|4,метш1на ма1ттинка с плъзгач' поле за
надписване. тегло - минимум 250 гр/кв.м.

брой 18 000 0.10 1800.00

_)

[1апка с прозрачно лице _ Рус' А/4,
оцветен гръб' с р?вличчни цветове> с
перфорашия за поставяне в к.]тасьор, етикет
за надписв1|не

брой 500 0.18 90.00

4 |1апка'6!&по'' _ мека брой 300 0.06 18.00

0бпца стойност в лева без А/[€ х х х 4108.00

--)600','р. !7.певей' гът. ,.!,{ван Р!остт0тьтцков" \8' птет.: +35/)б4вв440!, факс: +359о+Р<>++-''' .,-''_-е'бФ



цвново пРБдло}[ш'нив
Фбразецл! 16

|1одписаният 3еселинц } |)х?Ба'|ев притежава|т1 лична карта ]ч|р 6153 82 248- издадена на
17.09.2008 г. от 1!1БР |1левен, в качеството ои на 9правител на,,Беселин Баг|ев" воод'
викБулстАт 114616з66

Бъв връзка с обявената процедур4 за възл{гане на обществена поръчка о предмет
,'.(оставка на канце]!арски |иатериа.,[и за администРативната дейност на [[| на нои_
|1левен*, Би предст[|вяме на[цето ценово пред'|ожение' както следва:

!. цвнА и условия нА ФоРмиРАнвто й
3а изпълнение предмета на поръттката в оъответствие с условията на настояц1ата

процедура, общата стойност на на1шето пред'|ожение по Фбособена позиция ]ч1'р 5 _
Регистри и формуляри по вид и предполагаеми количества за 4дминистративната дейност
на 1|1 на ЁФ14 _ ||левен въз]1иза на:

|76.90 лв. без АА€
€ловом: €то седемдесет и !||ест лв. 90 ст.,

(посонва се цшфроло ц с7овац спаойносупгпа без /$0
посочена и в |!риложение !т[э 5. което е нер{вделна част от ценовото предло)кение.

||редлохсената от участниците цена следва да вк.,т|очва всички разходи за извъР1пване
на доот{вката на к€1нцеларските материа]|у\ до адреса на 8ъзло:кителя.

|[ри несъответствие между единична и обща цена, ще се вземе предвид вярната
общата цена.

|1ри несъответствие между шифровата у\ изписаната с думи обща цена на
пред'[о)кението ще се вземе предвид изпис€|ната с думи.

|[ри устштовена явна аритметична гре1цка' комисията ще в3еме предвид вярната
обща цена на пРеАлФжениото.

|1редлаганата обща цена и цените на отделните видове канцеларски материшти не се
посочват в дРуги документи приложени към офертата.

|1. нАчин нА плАщАнп'
||.':-|&ш|&нията ое извър1пват в бъ.:тгарски лева! по банкова сметка посочена от

изпълнитР,ля, в срок до 15 (петнадесет) работни дни олед всяка доотавка на база
подписан пРиемателно-пРед.вателен протокол и представяне на Ёф{.':19{Ё@ оформена
фактура.

БАнковА €йБ1(А:
Банка: 9никредит Булбанк А'{ клон ||левен
18А\: 1вАш вс 02 шшск 9660 101з 0053 0з
81€:1-}\€квс5г

Аата;16.03.2015 г.

[ ь|!л -- [.
,-/ -! ^/с',,,,,# /лА

у 2 )эх0 ъ. ч,2 \л2 ч ^ ?4,2 33и2 ъ,2 3эа2



[1рш.:тоакенсле ){! 5

ценово преёлояс.енше

оБосоББнА позиция ]\} 5

Регистри и формуляри по вид и предполагаеми количества
за административната дейност на 1[1 на БФ|4 - !1левен

.[ата: 16.03.2015 г.

лъ Ёаименование и описание на арти[сул
Бдипх.
]шярка

[1редпол.
колич. за
24 месеца

Бдин.
цена

без А/[€

Фбцца
стойност
без АА€

1 €кладови разписки _ химизираяп, А|4 кочан э 2.90 14.50

2 коча:| 8 2.90 2з.20

3 Разходен касов ордер кочан 40 0.з2 12.80

4 [1рихолен касов ордер кочан ?( 0.36 9.00

5 Авансов отчет кочан 10 0.44 4.40

6
(нига касова - химизирана с твърда
подвързия

брой 15 5.00 75.00

7
(нига за дневните финансови отчети -

мека подвързия
брой 2 3.00 6.00

8 !невник за издаване на трудови кни1кки брой 10 з.20 32.00

@бцца стойност в лева без АА€ х х х 176.90

3абелеокка: *|!ршлолсенце !{э 5 ще бъ0е неразёатна час.п оп це!!ово''7о пре<)лс>'>к'елоаое



цвново пРвдло}квнив
Фбразец ]{! 16

|1одписани ят Беоелуцнй., 2 алев притежаващ лична карта ]ф 615382248' издадена на
17.09.2008 г. от йБР |1левен, в качеството ои на )['правител на 

',8еселин 
Балев" воод.

вик/БулстАт \|461.6з66

Бъв връзка с обявената пРоцедша за възл{гане на общеотвена поръчка с предш{ет

,'.{оставка на канце.]|арск!| материа.,|п за административната дейност на [[1 на нои-
||левен", Би предст{вяме налцето ценово предложение, както следва:

!. цвнА и условия нА ФоРмиРА|{вто й
3а изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата

процедура, общата стойност на н€}1шето предложение по Фбособена позиция $э 6 _
|,артия и хартиени изделия по вид и предполагаеми количества за админиотративната
дейност на 1|1 на БФ1,1 - |[левен възлиза на:

5294.50 лв. без АА€
€ловом: |1ет хиляди двеста деветдесет и четири лв. 50 ст..

(посонва се а1шфром ш а1овац сгпойносппта без,44€)

посочена и в |[рило}кение $э 6, което е нера3делна част от ценовото предло)|(ение.
|[родло:кената от г{астниците цена следва да вк.]1[очва всички р:входи за извър]шване

на доот2вката на к€1нцеларските материали до 4дреоа на Бъзлох<ителя.
|1ри несъответствие между единична и обща цена, що се вземе предвид вярната

обцата цена.
|1ри несъответствие ме}(ду шифровата п изписаната с думи обща цена на

пред'|ожението ще ое вземе предвид изписаната с думи.
|1ри установена явна аритметична гре!1|ка, комисията ще вземе предвид вярната

обща цена на предложението.
|[реллаганата обща цена и цените на отделните видове канцеларски материа.]1и не се

посочват в дРуги докумснти приложени към офертата.

!|. нАчин нА плАщАнш'
плятт1анията се извъР1цват в български лева, по банкова сметка пооочена от

и3пълнитв.}ш[, в срок до 15 (петн4десет) работни дни след всяка доставка уча 6аза
подпио[|н приемателно-предавателен протокол и представяне на г!адлежно офоршле;*а

фактура.

БАнковА €}у1Б1(А:
Банка: 9никрелит Булбанк А! клон |[левен
|БА\: 1вАш вс 02 шшск 9660 1013 0053 03
Б]€: 1|]х{€квс$Р

!ата:16.03.2015 г.

[ -ц,2 
'?Ар-ь

,?-,
^л х/ |л

ц. / ээАр 1" а 2.'9:12 [-

+./
а"2 э)1}ц а'/ )7лл



оБосоБвнА по3иция ш9 б

[артия и хартиени и3де.,!ия по вид и предполагаеми количества
3а административната дейност на тп на нои _ ||левен

)\! Ёапменование и описание на артищул
вдин.
мяРка

[1релпол.
колич. за
24 месеца

Бдин.
цена

без АА€

Фбкца
стог]ност
без &1€

1 [артия - карир.!на А./4, пшсет 100 л. п:!кет 10 0.75 7.50

2
[артия - копирна А"/3, пакет 500 л., тегло -

минимум 80 гр/кв.м.
пакет 10 9.70 97.00

_)
)(артия - копирна А/5, пакет 500 л-, тегло -

миним!1![ 80 гр/кв.м.
пакот 30 з.90 1 17.00

4
[(артонени листове - 

^/4'6ели, 
пакет 250

л.. тегло - минимум 160 гр.
пакет 2 14.00 28.00

5
)(артия _ кубне бяло 83/83 мм.. минимум
300 л.

брй 80 0.50 40.00

6
[артия _ кубне с{!мозш1епващо _75175

мм.' минимум 100 л.' Различни цветове
брой 300 0.65 195.00

7
!1лик по!ценски _ секретон 11/16 см.,
сап!оза.]1еп3атт1€ лента' формат € 6, бял

брой 45 000 0.03 1350.00

8
[1лик пощенски - оекретен |6123 см.,

с'|мозалепв:|ш| с лент4 формат € 5, бял
брой 35 000 0.04 1400.00

9
[1лик пощенски _ секретен 23132 см.'
самоз€1лепвя!т1с лента, формат € 4,бял брой 9 000 0.07 630.00

10
[1лик по[ценски _ секретен 25135 см-'
самоза.}1епват!{ с лента' формат 3 4,6ял

брой 2 500 0.09 225.00

11

!1лик по!ценски - с капак триъгълен и
залепване в средата на плика' бял
непро3рачен - 28140, формат Б4

брой 300 0.1 5 45.00

\2

!1лик поц|енски _ секретен 23132 см-,
с{}моза.]1епвац{ о лента, формат ( 4, бял, с
прозорец и надпис - по образец на 1|[ на
нои - |[левен

брой 4 000 о.29 1160.00

Фбща стойност в лева без АА€ х х х 5294.50

[ата: 16.03.2015 г.
Беоелин Баллев

( име и фамилия )

гпва са про2но3н1! аа 8ъ'эаоастогпа'1я не се .!!1;?а;хс2!ра с

-/'-/ -/ 1,

ь.1' _.;
]'].ь':



.:

цвново пРшдложвнив
Фбразец лё 16

|[одписшти"" 3..9дцн}/'} Бал:ев притежаващ лична карта ]ф 615382248' издадена !!а
17.09.2008 г. от й8Р ||левен, в качеството си на 9правител на ,'Беселин Балев" воод.
вик/БулстАт 114616з66

8ъв връзка с обявената процедура 3а въ3л{гане на обществена поръчка с предмет
,,"[остдв._ка на кднцеларски материалп 3а административната дейност на ?[| на нои-
|[левен", Би. Ёредставяме натпето ценово предло}кение. както следва:

[. цвнА и условия нА ФоРмиРАнвто й
3а изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата

процедура общата стойпост на наптето предло)кение по Фбособена позиция .}т|р 7 _
}(лаш:ери по вид и предполагаеми количоотва за административната дейност на 1|1 на
нои - |[левен възлиза на:

|2\.95 лв. без А.4€

€ловом: €то двадесет и един лв- 95 ст..

(посонва се цшфром 
'] 

с1!ово7,! стпойносгпгпа без,4!{€)

посочена и в |!рило)кение.}т[э 7. което е нер:вделна част от ценовото предло)кение.
|1редложената от у!астниците цена следва да вкл|очва всички разходи за извър1шване

на доставката на канцеларските маториали до адРеса на 8ъзложителя.
|{ри несъответствие между единична и обща цена' ще се вземе предвид вярната.

общата цена.
||ри несъответствие между шифровата Р1 изписацата с думи обща цена на

предложението ще се в3еме предвид изписаната с думи.
|[ри установена явна аритметична ще!цка' комиоията ще взеш[е предвид вярната

обща цена на предло)|(ението.
||редлаганата обща цена и цените на отделните видове канцеларски материш]и не се

пооочват в други документи приложени към офертата.

!!. нАчин нА плАщАнв
|1лащанията се извъР1цват в български лева, по банкова сметка посоче}!а от

изпълнитвля, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след всяка доставка на бъза
подписан приемателно-пред.|вателен протокол и пРедставяне на надлежно оформена
фактура.

БАнковА €йР1(А:
Банка: )/никредит Булбанк А.{ кло
1БА\: !вАш вс 02 !'шск 9660 10
8|€: 1'-г$€квс5г

.(ата: 16.03.2015 г.

(длъжност на предстаБ.:_[1 Б4[]]{9 унастгл и к)

,>/- !- |
ч ,2 9'|2 г. 7,/,| ,'/2



[[ршлооосенссе !\! 7
кь.|'4 щеново преёлоэосенше

оБосоБвнА позиция м 7

[(ламери по в[{д и предполагаеми количества
за административната дейност на 1[1 на Ё@!{ - |1левен

)\! Ёаименование и описдние на артищул
Б,дин.
мярка

[1редпол.
колич.3а
24 месеца

Бдин.
цена

без АА€

Фбшда
стойност
без АА€

1
[{ламери - 33 мм, минимум по 100 брой в
кутия

брой 300 0.39 1 17.00

2
(ламери - 50 мм, минимум по 100 брой в
кутия

брой э 0.99 4.95

Фбща стойност в лева без АА€ х х х 171.95

*:; ц4
Ё]ц.-:

.(ата: 16.03.2015 г.
Беселин Батлев ,{:]

( име и фамилия ) '''

}правител
(длъхсност на представляващия унастгтик)

3абелеаоска: *|1рсьпоэосенше !1!: 7 ш1е бъёе неразёё!на часп о!п це!!овоп1о пре0ло,хсеносе
**|7осоченшпае в [7рштоасенце !\[р 7 колцчеспва са проано3нц ас Бъзлоэуса!п1ё7я |!е се ан.эа,'с1!Р(! с

/ |А

'.. а,;
!

' 2 ээал ъ, >'1'.2 ,э'4л

усвоява,1е!по ц|4-

440!, ракс; + 1э!в|861:.+с':., .- . - :ББ?



Фбразецл!| 16

цвново пРш'дло}!шнив

|[одпиоаният Беоелинь,2??,0Ба:теь прите)|(авя'[\ лична карта ].|д 615382248,издадена на
17.09.2008 г. от }у1БР ||левен, в качеството си на !празител на ,,Беселин Балев" воод'
вик/БулстАт 1|46|6з66

8ъв връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с пред1\,1е'г

,'!оставка на канце,[арски материа.,[и за административната дейност на [[1 на нои-
!1левен", Би представяме н.|1цето ценово предлох(ение, както следва:

'!.'цБнА и условия нА ФоРмиРАнвто й
' 3а изпълнение предмета на поръчката в съответствие с услов|аята на настоящата

процедура, общата стойност на на1цето предложение по Фбособена позиция.}т!'ч 8 _ (асови

ролки по вид и предполагаеми количества за адп/|иниотративната дейност на 1|[ на ЁФ}{ -

|1левен възлиза на:

196.60 лв. без АА€
€ловом: €то деветдесет и 1дест лв. 60 ст..

(ттосонва се цшфро.м 2! с'!овом супойноспгпа без Ё[€)

посочена и в |[риложение ]ч[д 8. което е нер:1зделна част от ценовото предложение.
|[редлохсената от участниците цена следва да вкл}очва всички разходи за извър1шване

на доот:вката на канцеларските маториали до адреса на Бъзложителя.
||ри неоъответствие мекцу единична и обща цена. ще се вземе предвид вярь|ата

общата цена.
||ри несъответствие между цифровата 11 изписаната с думи обща цена на

предло)кението ще се вземе предвид изписаната с думи.
||ри установена явна аритметична ще[цк4 комиоията ще вземе предвид вярната

обща цена на пред'|ожението.
|[редлаганата обща цена и цените на отделните видово канцеларски матери.}ли не се

посочват в други документи приложени към офертата.

||. нАчин нА плАщАнв
|[лащанията се извър!шват в български лева, по банкова сметка посочена от

и3пълнитвля, в срок до 15 (петна[есет) работни дни след всяка доставка на база
подпис!1н приемателно-предавателен протокол и представяне на надлежно оформена

фактура.

БАнковА €йБ1(А:
Банка: }никредит Булбанк А.[ клон |1левен
1БА\: 1вАш вс 02 шшск 9660 1013 005з 03
Б1€: {.)}.{€квс$г

16.03.2015 г.

[ .а,/ | 1.а,/ ?'/|/0



[!рсьтоэкенссе !п!!: 8

'$]14 
ценово пре0ло экен ше

оБосоБвнА по3иция л} 8

[(асови ролки по в!{д и предполагаеми количества
за административната дейност на [[1 на Ё0}1- 11левен

л! [1аименование п описание на артп[сул
Б,дин.
мярка

[редпол-
колич. за
24 месеца

Бдин.
цена

без АА€

0бшда
стог]ност
без АА€

1
}(асова ролка _ еднопластова 57 мм.' Ф 50
мм. брой 500 0.33 165.00

2
[ермо касови Ролки - 57 мм.. Ф 55 мм. -
оп.|ковка 12 6рой п!}кет 4 7.90 31.60

Фбща стойност в лева без АА€ х х х 196.60

.{ата: 16.03.2015 г.

3абатеокка: *1ршлоэкенше ф 8 ще бъёе неразёелна час7п оп7 це'!ово!по прейто.хсеносе
+*1осоченцгпе в 1о&оою

усвояване,по шц. ^ 
'1/л

,'| 3),,|,о

ш 3ъэт о.хсш тп9*то е се а : с,'ст.хс'ца€ с
.г1

й,2 1 ,2 3эа)?4 2э)/12
факс: + 159б4081140 ; Р|еуе|'|гс.д{:;>>,..*


