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количество 

за 36 месеца

1 2 3 4 5

1 Авансов отчет 100 листа кочан 6

2 Бележник

размери: А5, не по-малко от 200 страници, твърда корица, 

текстилна лента за отбелязване, календар брой 6

3 Календар настолен календар -тип "пирамида", 13 листа, 160 х 100 mm брой 120

4 Касова ролка 

термохартиена ролка с маркировка за край на лентата, с 

размер: 57 мм /ф48,  дължина не по-малка от 25 м брой 20

5 Касова ролка 

термохартиена ролка, с широчина 57 мм, диаметър на 

шпулата 12 мм, дължина 9 м, съвместима с всички 

апарати, работещи с този размер касови ролки брой 50

6 Касова ролка еднопластова 57 мм, 10 бр. в опаковка опак. 150

7 Кламери 33 мм, 100 бр. в кутия кутия 170

8 Кламери 60 мм, 100 бр. в кутия кутия 120

9

Книга за дневен отчет за 

касов апарат мека подвързия, 183 листа брой 20

10 Книга касова химизирана, с твърда подвързия брой 8

11 Папка

PVC с прозрачно лице и непрозрачен гръб, със сменяем 

етикет, с перфорация за поставяне в класьор, различни 

цветове брой 1000

12 Папка

картонена, с машинка с метален плъзгач, за документи 

А4 , бяла брой 25000

13

Папка Дело за архивиране 

на документи

с широки текстилни връзки -  дължината на които е не по-

малка от 250 мм, с текстилен гръб широк 100 мм, с твърди 

корици  формат А4 брой 6000

14 Папка класьор

А4, 8 см, метален кант, два ринга, прозрачен джоб на 

гърба, устойчив заключващ механизъм брой 24

15 Папка класьор

А4, 5 см, метален кант, два ринга, прозрачен джоб на 

гърба, устойчив заключващ механизъм брой 50

16 Папка джоб

Слабо - мачкаемо полипропиленово фолио, антистатична, 

стандартна перфорация, А4, кристал, 100 бр. в опаковка опак. 200

17 Папка с копче цветна, за документи А4 брой 25

18

Платежно 

нареждане/вносна бележка 

за плащане от/към бюджета химизирани, 100 листа кочан 24

19 Приходен касов ордер 100 листа кочан 30

20 Разходен касов ордер 100 листа кочан 30

„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, 

включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – СЛИВЕН

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

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

Забележка: Количествата са прогнозни и възложителят не се ангажира с цялостното им усвояване

Изисквания, на които трябва да отговарят доставяните канцеларски материали: 

1. Да са фабрично нови, да нямат явни и скрити дефекти при нормална работа.

2. Да са произведени от качествени суровини, осигуряващаи нормална и безпроблемна експлоатация за периода 

на ползването им.





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




