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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - РУСЕ 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ОФИСА 

ЗА НУЖДИТЕ НА ТП НА НОИ – РУСЕ” 

 

 I. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА: 

 1. Предметът на настоящата поръчката е “Доставка на канцеларски материали и 

принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Русе” 

           Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната 

административна дейност на ТП на НОИ - Русе, чрез извършване на периодични доставки на 

фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса. 

          1.1 Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, определени по 

видове артикули и прогнозно количество в Приложение №1 (“Списък на канцеларските 

материали и принадлежности за офиса по видове и прогнозни количества”) към настоящата 

техническата спецификация. 

          1.2 Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, извън 

описаните в Приложения № 1 към настоящата техническа спецификация, които са посочени в 

актуален каталог/ценова листа,  и/или на официална интернет страница (оn-line) магазин 

предоставен от Изпълнителя. 

          2. Правно основание за възлагане на поръчката: Възложителят прилага открита 

процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка. 

 3. Максимална прогнозна стойност на поръчката: не може да надхвърля 19 550.00 

(деветнадесет хиляди петстотин и петдесет) лева, без ДДС. 

           4. Критерии за възлагане на поръчката: Обществената поръчка се възлага въз основа 

на икономически най-изгодната оферта, която се определя по критерий за възлагане “най-

ниска цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Оценяването по този критерий става чрез 

съпоставка на общата стойност за изпълнение на предмета на поръчката, посочена от 

участниците в ценовото предложение за извършване на доставката. 

           5. Доставката на канцеларските материали и принадлежности за офиса ще се 

извършва по видове и количества, описани в Приложения № 1 към настоящата техническа 

спецификация. Количествата са прогнозни за срок от 36 (тридесет и шест) месеца и 

Възложителят не се ангажира с точно изчисление за разхода на различните видове материали 

и принадлежности за офиса, както и за усвояването им. Текущите, периодични доставки на 

фабрично новите и неупотребявани канцеларски материали и принадлежности за офиса се 

извършват от Изпълнителя след предварителни заявки от страна на Възложителя, по еmail, на 

хартиен носител или по факс. 

 Възложителят има право да заявява, според моментните си потребности, и канцеларски 

материали и принадлежности за офиса извън описаните в Приложения № 1 към настоящата 

техническа спецификация, които са посочени в актуален каталог/ценова листа,  и/или на 

официална интернет страница (оn-line) магазин предоставен от Изпълнителя. Актуален 

каталог/ценова листа, и/или на официална интернет страница (оn-line) магазин, в който 

посочените цени съответстват на цените на артикулите, продавани от участника в търговската 



 

Съгласувал:                                                                                   Изготвил: 

Старши юрисконсулт                                                        Младши експерт 

Цветелина Рачева                                                              Толина Енчева                  
 

мрежа, към момента на провеждане на процедурата. Каталогът/ценовата листа следва да 

съдържа каталожен номер или код на съответния артикул, единична цена, техническо 

описание и изображение на артикула. Заявените канцеларски материали и принадлежности за 

офиса се закупуват от Възложителя по каталожни цени, намалени с предложения процент 

отстъпка. Процентът на отстъпка остава непроменен за целия срок на договора – 36 (тридесет 

и шест) месеца. 

 

          II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ KAНЦЕЛАРСКИТЕ МАТЕРИАЛИ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ОФИСА: 

          1. Всички предлагани от участниците канцеларски материали и принадлежности 

за офиса, следва да бъдат: 

          1.1 Фабрично нови, неупотребявани, опаковани по подходящ начин, с ненарушена 

цялост на опаковката и да отговарят на изискванията поставени към всеки един артикул в 

Приложение № 1 (“Списък на канцеларските материали и принадлежности за офиса по видове 

и прогнозни количества”) към настоящата техническа спецификация; 

          1.2 При установено влошено качество на предоставяните материали, Възложителят си 

запазва правото да иска замяната им с други такива, отговарящи на заложените изисквания и 

стандарти за качество; 

          1.3 Канцеларските материали и принадлежности за офиса следва да се доставят в 

оригинална опаковка на производителя; 

           1.4 Канцеларските материали и принадлежности за офиса, за които производителят е 

определил срокове на годност или съхранение, се доставят с остатъчни такива срокове, не по-

малки от 75% от общо назначените им от производителя; 

           1.5 Доставените канцеларски материали и принадлежности за офиса следва да 

отговарят на БДС и/или Европейските стандарти и/или еквивалент за съответния вид артикул 

(ако има такива, приложими за него) и произведени от качествени материали, осигуряващи 

нормална и безопасна експлоатация за периода на ползването им.  

 1.6 Да бъдат доставени в оригинални опаковки на производителя, които позволяват 

безпроблемно транспортиране, товарене, разтоварване, съхранение при обичайни условия и 

лесно пренасяне. Върху опаковките да е отбелязан  срокът на годност на съответния вид 

артикул, а в случай, че не е посочен, се представя документ удостоверяващ срока на годност. 

  Участникът е задължен да предложи в офертата си всички артикули, описани в 

Приложение № 1 (“Списък на канцеларските материали и принадлежности за офиса по видове 

и прогнозни количества”), към настоящата техническа спецификация, както и актуален 

каталог/ценова листа,  и/или на официална интернет страница (оn-line) магазин  за заявка на 

артикули, извън описаните в Приложение № 1. 

   Възложителят не поема задължение да възлага в рамкитe на действието на договора, 

посоченото в приложения списък количества за всеки артикул. Посоченото количество служи 

за информация на участниците за очакваното потребление от Възложителя за срок от 36 

(тридесет и шест) месеца, както и за определяне на общата стойност на обществената поръчка. 

В техническата спецификация са заложени конкретните канцеларски материали и 

принадлежности за офиса по видове, които ще трябва да бъдат доставени. 

 

  III. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

           1. Място на доставка - административната сграда на  ТП на НОИ – Русе, намираща се 

на адрес: гр. Русе, ул. „Асен Златаров” №26. Доставката на канцеларските материали и 

принадлежности за офиса се осъществява с транспорт на/или за сметка на Изпълнителя. 

Количествата канцеларски материали и офис принадлежности се доставят и разтоварват от 

служител на Изпълнителя в присъствието на служител на Възложителя. 
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            2. Отделните доставки се осъществяват в рамките на работното време на  ТП на НОИ 

- Русе, а именно: сутрин от 8:30 часа до 12:00 часа и следобед от 13:00 часа до 17:00 часа, 

всеки работен ден, в  зависимост от моментните потребности на Възложителя. След приемане 

на доставката от Възложителя без възражения, се подписва приемателно-предавателен 

протокол от представители на двете страни. 

           3. Срок за доставка – срокът за изпълнение на доставка, е не повече от 5 (пет) работни 

дни, считано от деня следващ деня на получаване на всяка писмена заявка по email, на 

хартиен носител или по факс от Изпълнителя. 

           4. Доставените канцеларски материали и принадлежности за офиса да са 

оригинални и със срок на годност, ясно изписан на опаковката. При поискване от 

Възложителя да се представят валидни сертификати за качество на стоките.   

          При констатирани разлики във вида, количеството и цената на доставените канцеларски 

материали и принадлежности за офиса, същите се описват в констативен протокол, като 

Изпълнителят е длъжен да подмени рекламираните материали с нови, за своя сметка, в срок 

не повече от 3 (три) работни дни, считано от деня, следващ получаването на 

рекламационното съобщение ведно с констативния протокол.   

 

          III. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

          1. Срокове - участниците да декларират, че се задължават със следните условия: 

          1.1 Срок на валидност на офертата: не по – малко от 120 (сто и двадесет) календарни 

дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.  

          1.2 Срок за цялостно изпълнение на поръчката - 36 (тридесет и шест) месеца, 

считано от датата на влизане в сила на договора  или до достигане на общата стойност  на 

договора. 

 

 

           IV.ПРОГНОЗНИ СТОЙНОСТИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

 1. Прогнозната стойност на обществената поръчка – да не надвишава сумата от 

19 550.00 (деветнадесет хиляди петстотин и петдесет) лева, без ДДС, за срок от 36 

(тридесет и шест) месеца. 

       2. Възложителят заплаща цената на всяка една конкретна заявка при единични цени на 

стоките (артикулите), посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя, като за артикули, 

извън посочените в приложение № 1 от настоящата техничаска спецификация,  се приспада на 

декларираната търговска отстъпка, за целия срок на договора. 

Предложената от участниците цена следва да включва всички разходи за извършване на 

доставката на канцеларските материали и принадлежности за офиса до адреса на 

Възложителя. 

 При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена на ценовото 

предложение ще се вземе предвид изписаната с думи. Предлаганата обща цена и цените на 

отделните видове канцеларски материали и принадлежности за офиса не се посочват в други 

документи приложени към офертата. 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ:  

 Приложение №1 “Списък на канцеларските материали и принадлежности за 

офиса по видове и прогнозни количества” 
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                                                                                                   Приложение №1 към 

техническата спецификация 

 Списък на канцеларските материали и принадлежности за офиса по видове и прогнозни 

количества                                                                                                                                                                               

№ Наименование на артикула 
Единична 

мярка 

Предполагаеми 

количества за 

36 месеца 

1 2 3 4 

1 Автоматичен печат Colop Printer 50 (правоъгълен) 1 бр. 40 

2 Автоматичен печат Colop Printer 40 (правоъгълен) 1 бр. 10 

3 

 

Автоматичен молив с ергономична грип зона, метален връх, метален 

клипс и капачка, вградена гума, 0.7 мм 

1 бр.  200 

4 Алкална батерия, 1.5 V ААА 1 бр.  100 

5 Алкална батерия, 1.5 V АА 1 бр.  100 

6 

Антителбод  

• подходящ за всички стандартни телчета 

• със заключващ механизъм 

1 бр.  20 

7 

Вертикални тави за документи - здрав PVC материал 

• плътно и прозрачно тяло 

• стабилно закрепване към повърхността 

• за съхранение на папки, брошури, документи 

• подходящи за документи формат А4 

• цветове 

1 бр.  50 

8 Външна памет USB - 3.0, 16 GB  1 бр.  10 

9 Външна памет USB - 3.0, 32 GB  1 бр. 15 

10 
Гумичкa за изтриване на молив  

• хлебни бели гуми за перфектно изтриване 
1 бр.  100 

11 

Графити 

• висококачествен графит 

• 70% рециклиран продукт 

• 0.7 мм НВ  

1 оп.  100 

12 

Индекси 3 цвята с размер  25 мм х 76 мм 

• дълготрайно, многократно залепване  

• без да оставя следи от лепило 

• краищата на листчетата не се подгъват 

1 бр.  300 

13 Калкулатор 12 разряден 1 бр.  40 

14 Калкулатор печатащ 1 бр.  10 

15 

Кърпички за почистване на компютърна техника 

• навлажнени антистатични кърпички за почистване на офис техника, 100 

бр. в РVС кутия 

1 кутия 200 

16 Клавиатура за компютър 1 бр. 10 

17 Компютърна мишка (оптична)  1 бр. 10 

18 Компресиран въздух 
1 бр. 10 

19 Канап за опаковане - 100 м. 
1 бр. 5 
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20 

Клип борд папка 

• изработена от полипропилен 

• цветен гръб и матирано прозрачно лице 

• с клипс за 30 листа формат А4 

• за неперфорирани документи 

1 бр.  200 

21 

Коректор - лентов 

• стабилен  

• бърза корекция на текста 

• възможност за повторнo писане  

1 бр.  800 

22 Ластици диаметър 64 мм, 100гр 1 оп. 50 

23 Лепило С200 0.5 кг 16 

24 

Лепило сухо 

• бяло офис лепило за прецизна работа 

• не уврежда документите 

• подходящо за хартия, картон, снимки и други 

• гаранция 12 месеца преди отваряне / 6 месеца след първата употреба 

• 21 грама 

1 бр.  100 

25 

Лепило течно 

• 40 мл на водна основа 

• течно, 40 мл 

1 бр.  80 

26 

Лепило универсално 

• универсално лепило с голяма здравина 

• залепванията са еластични и устойчиви на вода, висока температура и 

стареене 

• 50мл 

1 бр.  80 

27 Лепило, секундно 1 бр.  20 

28 
Лепяща лента /тиксо/ - 2 см. 

• устойчиво на стареене, ниски и високи температури, безцветно 

1 ролка 100 

29 
Лепяща лента двойнолепяща - 2 см. 

• устойчиво на стареене, ниски и високи температури, безцветно 
1 ролка 50 

30 
Лепяща лента /тиксо/ - 5 см. 

• устойчиво на стареене, ниски и високи температури, безцветно 
1 ролка 50 

31 

Макетен нож 

• ширина на ножа  18мм 

• пластмасов корпус 

1 бр.  25 

32 Мокрилник 1 бр.  20 

33 

Молив с гума 

• стандартна твърдост НВ 

• шестоъгълен с гума 

• неподострен 

• 1 бр.  НВ 

1 бр.  300 

34 

Ножица 

• 21 см., с остриета от иднустриална стомана, метален свързващ болт, 

гумирана дръжка за удобна работа 

1 бр.  40 
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35 

Органайзер за бюро / празен 

• функционален органайзер с 5 отделения 

• прозрачен 

1 бр.  20 

36 Острилки за моливи - единична, метална 1 бр.  40 

37 

Папка PVC с машинка  с перфорация 

• изработена от здрав полипропилен 

• джоб с подвижна лента за надписване 

• А4, цветове 

1 бр.  1500 

38 Папки джоб А4, кристал - прозрачна с перфорация, 100 бр. в опаковка 
1 оп. 700 

39 Папка с копче PVC 1 бр.  60 

40 

Папки прозрачни L-образни А4 

• джоб за документи 

• дебелина - 110 микр. 

1 бр.  500 

41 

Перфоратор 

• до 30 листа 

• цвeтове 

• с ограничител 

• солидна метална конструкция за отличен резултат 

1 бр.  30 

42 

Подложка за мишка 

• текстилна 

• цветове 

1 бр.  30 

43 

Пластмасова линия 

• 30 см 

•  с деления в сантиметри и мм 

• прозрачна 

1 бр.  90 

44 

Перманентен маркер  

• със синтетичен връх 

• дебелина на писане 0.5 мм 

• цветове - синьо 

1 бр.  60 

45 

Перманентен маркер  

• със синтетичен връх 

• дебелина на писане 0.5 мм 

• цветове - червено 

1 бр.  60 

46 

Перманентен маркер  

• с объл връх 3- 4мм  

• за трайно писане рисуване маркиране върху всички повърхности 

• черен 

1 бр.  60 

47 Пълнител за химикал - обикновен син 1 бр.  150 

48 Пълнител за химикал - обикновен червен 
1 бр.  80 

49 Пълнител тип „Паркер" - син 
1 бр.  150 

50 Резервни ножчета за макетен нож, 18 мм 1 оп. 20 

51 

Самозалепващи листчета  

• 76/76 мм 

• 100 листа 

1 бр.  1000 

52 Спрей за почистване на компютърна техника 1 бр.  30 
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53 Секретна лепенка 1 бр.  5 

54 
Телбод, метален ,  гумирана зона, ергономичен дизай,  20 листа, работи с 

телчета 24/6 
1 бр.  40 

55 Телчета за телбод 24/6 1 кутия 2000 

56 Тиксодържач за лента 19х66 1 бр.  15 

57 

Текст маркер 

• скосен връх 2-4 мм. за маркиране върху всички видове хартия 

• цвят - жълт 

1 бр.  200 

58 

Текст маркер 

• скосен връх 2-4 мм. за маркиране върху всички видове хартия 

• цвят - зелен 

1 бр.  200 

59 

Текст маркер 

• скосен връх 2-4 мм. за маркиране върху всички видове хартия 

• цвят - оранжев 

1 бр.  200 

60 

Текст маркер 

• скосен връх 2-4 мм. за маркиране върху всички видове хартия 

• цвят - розов 

1 бр.  200 

61 Тетрадки 80 листа А5, твърди корици 
1 бр.  40 

62 Тетрадки, 80 листа А4, твърди корици 
1 бр.  40 

63 

Тънкописец 

• синтетичен връх защитен от висококачествена стомана 

• пластмасов корпус 

• вентилираща капачка,  цветове - червено 

1 бр.  150 

64 

Тънкописец 

• синтетичен връх защитен от висококачествена стомана 

• пластмасов корпус 

• вентилираща капачка, цветове - синьо 

1 бр.  200 

65 Тампони за автоматичен печат Colop Printer 40 (кръгъл) 1 бр.  30 

66 Тампони за автоматичен печат Colop Printer 40 (правоъгълен) 1 бр.  50 

67 Тампонно мастило - синьо 1 бр.  90 

68 Тампони ръчен печат - синьо и черно мастило 1 бр.  30 

69 Тампони за автоматичен печат Colop Printer 50 (правоъгълен) 1 бр. 45 

70 Тампони за автоматичен печат Colop Printer 55 1 бр. 30 

71 Фолио за ламиниране, А4, 216 х 303 мм, 80 мкм, гланц 1 оп. 30 

72 Фолио за ламиниране 65 мм х 95 мм 1 оп. 15 

73 Хартиени кубчета - 75/75 мм (бели) 1 бр.  900 

74 Хартиени кубчета - 75/75 мм (цветни) 1 бр.  600 
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75 

Хартиени пликове B4 (250/353) 

 • самозалепващи пликове  

• затваряне по тясната страна 

• висококачествена офсетова хартия  

• 80г/м2  

• 250х353мм  

• В4, за повече листа А4 

1 бр.  40000 

76 

Хартиени пликове C4 ( 229/324) 

• самозалепващи пликове  

• затваряне по тясната страна 

• висококачествена офсетова хартия  

• 80г/м2 

• 229х324мм 

• С4, за лист А4 

1 бр. 30000 

77 

Хартиени пликове C5 (162/229) 

• бели самозалепващи пликове  

• затваряне по широката страна 

• висококачествена офсетова хартия  

• 80г/м2  

• 162х229мм 

• C5 

1 бр. 20000 

78 

Хартиени пликове DL ( 110/ 220) 

• бели самозалепващи пликове  

• затваряне по широката страна 

• висококачествена офсетова хартия  

• 80г/м2  

• 50 броя в опаковка 

• 110х220мм 

• DL 

1 оп. 1500 

79 

Хартиени пликове DL (110/ 220) 

• бели самозалепващи пликове  

• с прозорче от дясната страна 

• 50 броя в опаковка 

• 110х220мм 

• DL 

1 оп. 2000 

80 

Хартиени пликове E4 (280/400) 

• с лента 

• кафяв крафт 

• с разширение 

• 1 брой, 

• 280х400мм 

• Е4 

• за повече листа А4 

• кафяв 

1 бр. 1200 

81 

Хартиени пликове 

• с лента 

• залепване по тясната страна на плика 

• 25 броя в опаковка 

• 160х230мм 

• С5 

• кафяв 

1 оп. 1000 
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82 Химикал със сменящ се пълнител - метален корпус  1 бр.  60 

83 
Химикалки за еднократна употреба - синьо                                             • с 

дължина на писане около 2500  м. 
1 бр. 1700 

84 
Химикалки за еднократна употреба - червено                                        • с 

дължина на писане около 2500  м. 
1 бр. 1000 

85 
Химикалки за еднократна употреба - зелено                                         • с 

дължина на писане около 2000  м. 
1 бр. 100 

86 
Химикалки за еднократна употреба - черно                                             • с 

дължина на писане около 2500  м. 
1 бр. 100 

87 Химикалка с поставка ( за гише) 1 бр. 15 

88 Химикалка с гелово мастило 1 бр.  200 

89 
Хоризонтален разделител: 10,5 х 24 см                                                       •  

25 бр. в 1 оп. 
1 оп.  40 

90 Хоризонтални тави за документи - пласмасови 1 бр.  50 

91 Чанта за документи 1 бр.  15 

92 СD +R 700 MB, опаковка шпиндел с 50 бр 1 оп. 8 

93 СD +RW презаписващи  1 бр.  15 

94 DVD +R  1 бр.  15 

95 DVD +RW презаписващи 1 бр.  15 

 


