
 
 
 
УТВЪРДИЛ:  
 
............./п/...................... 
СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ДИНЕВА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
“НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД 

  
  

УКАЗАНИЯ 
 

за подготовка на офертите за участие в обществена поръчка, чрез публикуване на 
обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:“Периодични 
доставки на различни видове хартия, канцеларски материали, принадлежности за 
офиса и консумативи за копирни и печатащи устройства за нуждите на 
“Напоителни системи“ ЕАД“с две обособени позиции:  
Обособена позиция №1: „Периодични доставки на различни видове хартия, 
канцеларски материали и принадлежности за офиса“; 
Обособена позиция №2: “Периодични доставки на консумативи за копирни и 
печатащи устройства“. 

I. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
1. Данни за Възложителя:“Напоителни системи“ ЕАД, адрес - гр. София 1618, бул. “Цар 
Борис“ ІІІ № 136, ет. 3 
Лице за контакт:  Наталия Николова 
Тел.: 02 8085001 
E-mail: office@nps.bg 
2. Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на официалната 
интернет страница на “Напоителни системи“ ЕАД (https://nps.bg) в раздел “Профил на 
купувача“ на следния линк на преписката: https://nps.bg/co-2018-0008/ 

ІІ. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
1.Обект на поръчката:доставка 
Основен код, съгласно Общия терминологичен речник (CPV) - 30190000 - Различни 
машини, оборудване и принадлежности за офиса.  
2.Предмет на обществената поръчка:“Периодични доставки на различни видове 
хартия, канцеларски материали, принадлежности за офиса и консумативи за копирни 
и печатащи устройства за нуждите на “Напоителни системи” ЕАД“с две обособени 
позиции: Обособена позиция №1: “Периодични доставки на различни видове хартия, 
канцеларски материали и принадлежности за офиса“ и Обособена позиция №2: 
“Периодични доставки на консумативи за копирни и печатащи устройства“. 
3. Правно основание: чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП 
(събиране на оферти с обява).  
4.Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност 
за представяне на варианти в офертите. 
5.Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на поръчката е до 
31.12.2018г., считано от датата на подписване на договора или до достигане на сума в 
размер на70 000.00 лв. без ДДС общо за цялата поръчка. 
6.Място на изпълнение:Доставките на различни видове хартия, канцеларски материали, 
принадлежности за офиса и консумативи за копирни и печатащи устройства ще се 
осъществяват на територията на Република България, на следните адреси на централно 
управление и клоновете на “Напоителни системи“ ЕАД, както следват: 
 



 
 
 
Централно Управление 
 
София - 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 
Тел: (02)808 50 01 ), (02)808 50 04 
Факс: (02)808 50 22 ), (02)856 48 42 
office@nps.bg ; www.nps.bg 
 

Клон Бургас 
 
Бургас - 8000, ул.„Фердинандова“ No 3, ет. 3 
Тел: (056) 842 884, факс:  (056) 840 879 
burgas@nps.bg  

Клон Видин 
 
Видин, бул. „Александър II“ №13, ет.3 
Тел: (094) 600 860, факс:  (094) 600 867 
vidin@nps.bg 
 

Клон Горна Тунджа 
 
Стара Загора, ул. „Митрополит Методи Кусев“№ 2 
Тел: (042) 621 072, факс:  (042) 641 646 
st.zagora@nps.bg 

Клон Долен Дунав 
 
Русе - 7012, ул. „Борисова“ № 52, ет. 1 
Тел: (082) 825 748, факс: (082) 825 751 
ruse@nps.bg 
 

Клон Марица 
Пловдив - 4000, бул. „Марица“ № 122, ет.3 
Тел: (032) 654 521, факс:  (032) 625 776 
plovdiv@nps.bg  

Клон Мизия 
 
Враца - 3000, бул. „Христо Ботев“ № 78 
Тел: (092) 653 044, факс: (092) 653 257 
vratsa@nps.bg  
 

Клон София 
София -1528, Гара Искър, ул. 5006 №4 
Тел: (02) 973 2849, факс: (02) 973 2850 
sofia@nps.bg 

Клон Среден Дунав 
 
Плевен - 5800, ул. „Дойран“  № 136 
Тел: (064) 824044, факс: (064) 608088 
pleven@nps.bg 
 

Клон Средна Тунджа 
Сливен - 8800, ул. „Д. Пехливанов“ №2 
Тел: (044) 622 414, факс: (044) 622 812 
 sliven@nps.bg  

Клон Струма-Места 
 
Дупница, ул. „Св.Иван Рилски“ №20 
Тел: (0701) 51 387, факс: (0701) 51 387 
dupnitsa@nps.bg 
 

Клон Тополница 
Пазарджик - 4400, ул. „Пловдивска“ № 3 
Тел: (034) 404 040, факс: (034) 404 041 
pazardjik@nps.bg 

Клон Хасково 
 
Хасково - 6300, бул. „Г. С. Раковски“ №1 
Тел: (038) 664 942, факс: (038) 664 731 
haskovo@nps.bg 
 

Клон Черно Море 
Варна - 9000, ул. „Хр. Ботев“ № 10 
Тел: (052)613 282, факс: (052) 613 248 
varna@nps.bg 

 
 
 
 
 
Клон Шумен 
Шумен - 9700, ул. „Петра“ №1 
Тел: (054) 800 513, факс: (054) 800 514 
shumen@nps.bg 

  



 
 
 
 
7.Прогнозна стойност: Общата прогнозна стойност на поръчкатае в размер на 70000лв. 
без ДДС и се явява максимална (пределна) сума за срока на изпълнение на поръчката.  
Прогнозната стойност, разпределена по обособени позиции е както следва:  
За обособена позиция №1 - до 40 000.00 лв. без ДДС; 
За обособена позиция №2 - до 30 000.00 лв. без ДДС. 
Възложителят не се задължава да разходва целия прогнозен финансов ресурс за 
обществената поръчка. 
8.Финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства на “Напоителни 
системи“ЕАД. 
9.Цена и начин на плащане: начинът на плащане за изпълнението на поръчката е 
посочен в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка.  
Възложителят ще заявява само видове хартия, канцеларски материали, принадлежности 
за офиса, както и консумативи за копирни и печатащи устройства,които са му 
необходими. 
Възложителят заплаща цената в български лева, по банков път, по банкова сметка на 
Изпълнителя. Заплащането на цената се извършва от централно управление на 
Възложителя или от клоновете на дружеството, в срок до 30 (тридесет) календарни дни 
от датата на представяне на фактура от страна на Изпълнителя. Към фактурата се 
прилагат двустранно подписани, от съответния представител на Възложителя и 
представител на Изпълнителя, без възражения, приемо-предавателни протоколи, 
съдържащи брой, вид, единични цени и обща стойност на доставените артикули. 
Единичните цени за отделните доставки се определят в зависимост от ценовото 
предложение на участника, избран за изпълнител. 
 
10.Обхват на дейностите:в Приложение №1 „Техническа спецификация” се съдържа 
информация за вида и обема, както и техническите изисквания на Възложителя към 
артикулите за всяка от обособените позиции към обществената поръчка, част от 
настоящите указания. 

III.УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ, 
ИЗИСКВАНИЯ 
1. Условия и право на участие: 
1.1. Участник в настоящата поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно 
физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 
образувание, което има право да изпълнява доставката съгласно законодателството на 
държавата, в която то е установено.Участник не може да бъде отстранен на основание 
на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в 
обединението имат право да предоставят съответната доставка в държавата членка, в 
която са установени. 
1.2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената 
поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да 
сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В 
тези случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и 
финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на  
 
ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на 
поръчката ще има на разположение тези ресурси. 
1.3. Всеки участник има право да представи само една оферта. 
1.4.Всеки участник в обществената поръчка има право да участва за една или повече 
обособени позиции. 



 
 
1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 
друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 
1.6. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 
1.7. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице, се представя копие на документ за създаване на обединението или 
друг документ, подписан от лицата в обединението. От представения документ следва да 
е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 
информация: 
1) правата и задълженията на участниците в обединението; 
2) разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
3) дейностите, които ще изпълнява всеки член в обединението; 
4) участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 
участниците в обединението. Когато в договора не е посочено лицето, което 
представлява участниците в обединението следва да се представи документ, подписан от 
лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 
5) всички членове на обединението следва да поемат отговорност заедно и поотделно за 
изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка. 
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите 
за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 
него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго 
условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен 
или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на Дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 
1.8. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 
им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 
представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 
отстраняване.  
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, когато той не отговаря на съответните 
критерии за подбор или за него са налице основания за отстраняване.  
Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия: 
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване; 
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности; 
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 
всички документи, които доказват, че новият подизпълнител отговаря на критериите за 
подбор и че за него не са налице основанията за отстраняване. 
1.9. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети 
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 
професионалната компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети 
лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи 
документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на 
съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на 
техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване.  
 



 
 
2. Представителство: Участниците-юридически лица се представляват от законните си 
представители или от лица, специално упълномощени за участие, което се доказва с 
оригинално пълномощно или заверено “Вярно с оригинала“ копие на пълномощно. 
 
3. Изисквания за личното състояние: 
Не се допуска до участие и се отстранява участник, за когото е налице някое от 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, а именно: 
3.1. Осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 
307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
3.2. Осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 3.1, в друга държава членка или трета страна; 
3.3.  Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 
чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 
задължения, установени акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, 
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е 
влязъл в сила; 
Основанието по т. 3.3 не се прилага, когато се налага да се защитят особено важни 
държавни или обществени интереси; размерът на неплатените дължими данъци или 
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот 
за последната приключена финансова година. 
3.4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
3.5. Установено е, че участникът: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
3.6. Когато е налице конфликт на интереси1, който не може да бъде отстранен. 
Забележка: основанията по т.3.1, т.3.2 и т.3.6 се отнасят за лицата, които представляват 
участника. Основанията по т. 3.3, 3.4 и 3.5 се декларират само от лицето, което може 
самостоятелно да представлява участника.  
• Участник, за когото е налице някое от изброените в т. 3.1 до т. 3.6 основания за 
отстраняване има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които 
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 
отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 
Ø е погасил задълженията си по т. 3.3, включително начислените лихви и/или глоби 
или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 
Ø е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 
Ø е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 
нарушения. 
• Предприетите мерки за надежност се описват подробно в ЕЕДОП (образец № 2), а 
доказателствата за тях се представят в офертата, както следва: 

                                                             
1„Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън 
неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат 
да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че 
влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 



 
 
Ø по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП: документ за 
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 
на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение (когато 
е приложимо); 
Ø по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП: документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства (когато е 
приложимо). 
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай, че 
предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, 
Възложителят не го отстранява. 
3.7. Не може да участва лице, за което е налице забраната по чл.3 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не е налице изключение по чл. 4 от 
същия закон.  На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в 
процедура по обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, 
независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез 
гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим. 
За липсата на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличието на обстоятелствата по чл.4 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, участниците попълват ЕЕДОП в Част ІІІ, раздел Г “Други 
основания“, като декларират вярното от следните две твърдения:  
 1. Дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но е 
налице изключение по чл. 4 т.....(посочва се конкретното изключение) от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици.  
 2. Не е дружество, регистрирано, в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 
3.8. Участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, не могат да 
бъдат самостоятелни участници. “Свързани лица“ са тези по смисъла на §1, т.13 и 14 от 
ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Обстоятелството за липса на 
свързаност се декларира в ЕЕДОП, Част ІІІ, раздел Г “Други основания”. 
 
4. Критерии за подбор - (Изисквано минимално ниво/нива): 

4.1. Изисквания за технически и професионални способности: 
4.1.1.Всеки участник следва да притежава валиден сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или по-
нов или еквивалентен с обхват сходен  с предмета на настоящата поръчка. 
Под „сходен”се разбира: 
За Обособена позиция №1: доставки на различни видове хартия, канцеларски материали 
и принадлежности за офиса. 
За Обособена позиция №2: доставки на консумативи за копирни и печатащи устройства. 
За доказване на съответствие с изискването по т.4.1.1.: 
• На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с 
поставеното изискване в Част IV, раздел “Г“ от ЕЕДОП. 
• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи 
доказателство/а за декларираното в ЕЕДОП.  
 



 
 
4.1.2.Всеки участник следва да притежава валиден сертификат за внедрена система за 
управление на околната среда по стандарт ENISO 14001:2004 или еквивалентен, с 
обхват сходен или идентичен с предмета на поръчката. 
Под „сходен” се разбира: 
За Обособена позиция №1: доставки на различни видове хартия, канцеларски материали 
и принадлежности за офиса. 
За Обособена позиция №2: доставки на консумативи за копирни и печатащи устройства. 
За доказване на съответствие с изискването по т. 4.1.2: 
• На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с 
поставеното изискване в Част IV, раздел „В“, т.7 от ЕЕДОП.  
• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да 
представи доказателство/а за декларираното в ЕЕДОП.  
 ВАЖНО:Сертификатите по т.4.1.1 и т.4.1.2 трябва да са издадени от независими 
лица, които саакредитирани по съответната серия европейски стандарти от 
Изпълнителна агенция "Българскаслужба за акредитация" или от друг национален 
орган по акредитация, който е страна поМногостранното споразумение за взаимно 
признаване на Европейската организация заакредитация, за съответната област или 
да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а,ал.2 от Закона за 
националнатаакредитация на органи за оценяване на съответствието. 
 Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 
установени вдруги държави членки. 
 Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване накачеството или за опазване на околната среда, когато участник не е 
имал достъп дотакива сертификати или е нямал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещиот него причини. В този случай, участникът 
трябва да е в състояние да докаже, чепредлаганите мерки са еквивалентни на 
изискваните. 

5. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор в единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Указания за подготовка на 
ЕЕДОП: 
5.1. При подаване на оферта, участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя 
съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази 
данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 
които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, са длъжни да предоставят информация.  
5.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица (съгл. чл. 65 
от ЗОП) за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 
подизпълнители (съгл. чл. 66 от ЗОП), за всяко от тези лица се представя отделен 
ЕЕДОП, който съдържа информация за липсата на основания за отстраняване и 
съответствие с критериите за подбор.  
5.3. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя от 
всеки от участниците в обединението.  
5.4. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 
процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него 
информация все още е актуална.  
5.5. ЕЕДОП се предоставязадължителнов електронен вид по образец, утвърден с акт 
на Европейската комисия, както следва: предоставянето на ЕЕДОП в електронен вид е 
той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 



 
 
документи за участие в обществената поръчка. Форматът, в който се предоставя 
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Друга 
възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и 
подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. 
времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет 
адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на 
заявленията/офертите.  
5.6. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 
или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, 
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.  
5.7. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа 
информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно 
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя.  
5.8. Участниците, при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят 
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или 
длъжностите, които заемат.  
5.9. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по т. 3.1 до т. 3.6 
и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност 
почл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. 
5.10.Преди сключването на договор за обществена поръчка, участникът, определен за 
изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за 
отстраняване, с изключение на тези, които са били предоставени или са служебно 
известни на възложителя, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп 
до националните бази данни на държавите членки. Когато участникът, избран за 
изпълнител е чуждестранно лице, той представя съответни документи, издадени от 
компетентни органи, съгласно законодателството на държавата, в която същият е 
установен, при условията на чл. 58, ал. 3-5 от ЗОП. 
 
IV. УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 
1. Общи изисквания към офертата: 
1.1. Офертите следва да се изготвят на български език. Те следва да отговарят на 
изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените 
към документацията образци. 
1.2. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на 
участниците.  
1.3.Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите 
нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на 
различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до 
отстраняването му. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.  
1.4. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с 
превод на български език. 
1.5. Всички документи, които не са оригинали, следва да бъдат заверени от участника 
на всяка страница с гриф “Вярно с оригинала“, печат и подписа на лицето/та, 
представляващо/и участника. 
1.6. Офертата трябва да бъде подписана от лицето, което представлява участника по 
закон или пълномощно или от надлежно упълномощено от него лице със заверено 
пълномощно. 
1.7. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. 
1.8. Върху опаковката с офертата се посочва: 



 
 

 
1.9. Офертите се подават в деловодството на “Напоителни системи“ ЕАД на адрес: гр. 
София, бул. “Цар Борис“ ІІІ № 136, ет. 3, в срока, посочен в Oбявата. 
1.10.Възложителят удължава срока по т. 1.3 с най-малко с 3 (три) дни, когато в 
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.След изтичането на 
този срок, възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния 
брой. 
1.11.Документите свързани с участието се представят от участника или от упълномощен 
от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Рискът от 
забава или загубване на офертата е за участника. 
1.12. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, дата и 
час на получаване, като тези данни се записват във “Входящ регистър“, за което на 
приносителя се издава документ.  
1.13. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 
 
2. Съдържание на офертата: 
2.1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – образец №1; 
2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вид - 
образец №2; 
2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за доказване на надеждност по чл.56 
от ЗОП (в случай, че е приложимо); 
2.4. Документите за създаване на обединение, когато участникът е обединение, което не 
е юридическо лице (в случай, че е приложимо); 
2.5. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП - образец № 3; 
2.6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП 
- образец № 4; 
Важно: Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП 
се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се 
представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, 
ал.1, т. 3 - 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 
представлява.  
2.7. Техническо предложение - образец №5.1 и 5.2 спрямо обособената позиция, 
съдържащо:  
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника (в случай, че е приложимо); 

До “Напоителни системи“ ЕАД 
гр. София,бул. “Цар Борис“ ІІІ № 136, ет. 3 

 
 

ОФЕРТА 
 

За участие в обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т. 2 
от ЗОП с предмет: „Периодични доставки на различни видове хартия, канцеларски материали, 
принадлежности за офиса и консумативи за копирни и печатащи устройства за нуждите на “Напоителни 
системи“ ЕАД“за обособена/и позиция/и № ..................................... 

_______________________________________________ 
наименование на участника/участниците в обединението(когато е приложимо) 

_________________________________________________ 
адрес за кореспонденция 

_________________________________________________ 
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 



 
 
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя; 
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  
г) декларация за срока на валидност на офертата - участниците са обвързани с 
условията на представените оферти за период от 3 (три) месеца, считано от датата, 
определена за краен срок за получаване на оферти, като може да бъде прието по всяко 
време преди изтичане на този срок; 
Принеприложено техническо предложение участникът ще бъде отстранен. 
!!! Предложенията от офертата на участника задължително следва да включват 
всички артикули, по съответната обособена позиция, посочени в Приложение №1. 
 Предложените в офертата различни видове хартия, канцеларски материали и 
принадлежности за офиса, консумативи за копирни и печатащи устройства, трябва да 
отговарят на изискванията, посочени в техническите спецификации от 
документацията на обществената поръчка. 

Декларациите по т. б), в) и г) се съдържат в образец №5.1 и 5.2“Техническо 
предложение“ и не е необходимо участниците да представят допълнителни 
декларации. 
2.8. Ценово предложение - образец №6.1 и 6.2 спрямо обособената позиция, 
съдържащо: предложението на участника относно цената за изпълнение на поръчката 
по съответната обособена позиция, а именно - единични цени за отделните артикули и 
обща стойност. 
 В цената следва да са включени всички разходи, свързани с изпълнението на 
поръчката.Предложената обща стойност за изпълнение на поръчката по съответната 
обособена позиция се формира като сбор от единичните цени на отделните артикули.  
При неприложено ценово предложение участникът ще бъде отстранен. 

!!! Сборът на единичните цени за отделните артикули, следва да съвпада с 
общата предложена цена, в противен случай участникът ще бъде отстранен. 

Посочените единични цени и обща сума се закръглят до втория знак след 
десетичната запетая. 

Общата крайна цена на артикулите посочена в Образец №6.1 и 6.2 не формират 
стойността на договора, а служат само като критерий за оценка. 
 
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката 
се представят: само 1 (един) комплект документи по т.2.1 до т.2.6., а за всяка 
обособена позиция се представя по отделно комплектувани документи по т. 2.7- 
„Техническо предложение” и т.2.8-"Ценово предложение". 
 
V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА  
Настоящата обществена поръчка се възлагавъз основа на икономически най-изгодната 
оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за 
възлагане “най-ниска цена“, съобразно разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 
 
VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ  
1. Разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците се извършва от 
специално назначена от Възложителя комисия, съгласно чл. 97 от ППЗОП.  
2.До класиране се допускат всички оферти, които отговарят на предварително обявените 
условия на ЗОП и Възложителя посочени в настоящата документация. 
3.Класирането се извършва поотделно за всяка обособена позиция, на база 
предложената обща стойност за изпълнение на поръчката за съответната обособена 
позиция. 
4. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 
подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 



 
 
изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се 
представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Писмената обосновка по 
предходната точка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност в 
съответствие с чл. 72 от ЗОП. 
5.На първо място се класира участникът с най - ниска предложена обща цена за 
съответната обособена позиция. 
6.Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител, между 
класираните на първо място оферти,ако участниците не могат да бъдат класирани в 
съответствие с чл.58,ал.2 от ППЗОП. 
7.Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 
класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за 
утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в 
профила на купувача.  
 
VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  
Възложителят сключва договор, в съответствие с Проекта на договор (Приложение №2), 
с определеня/ите за изпълнител/и на обществената поръчка в 30-дневен срок от датата на 
определяне на изпълнителите. 
 
VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Възложителят не поставя изискване за представяне на гаранция за изпълнение на 
договорите. 
 
IХ. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  
За въпроси, които не са разгледани в настоящата документация се прилагат разпоредбите 
на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 
 
  



 
 

Приложение №1 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Към всяка употреба в текста по-долу(заедно с всички форми на членуване, в единствено или 
множествено число) на: стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга 
техническа референция, както и на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, 
патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако 
изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено:“ИЛИ 
ЕКВИВАЛЕНТНО/И“! 
 

Необходимите на Възложителя артикули по отделните обособени позиции са 
подробно посочени в таблици №1 и №2 към Приложение №1,неразделна част от 
настоящите указания. За всеки артикул са посочени наименованието, изискванията на 
Възложителя по отношение на техническите и функционалните му характеристики, и 
единична мярка.  

При подготовката и представянето на офертите, всеки участник е длъжен 
стриктно да спазва изискванията на Възложителя посочени в приложените образци и 
техническата спецификация. Форматът на същите е задължителен и не може да бъде 
променян от участника. 

Възложителят изисква пълнота на офертата и участниците са 
длъжни да оферират всички артикули включени в обособената позиция, по която 
участват. В случай, че участник не оферира един или повече артикула от обособената 
позиция, по която участва, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 
 
І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: “Периодични 
доставки наразлични видове хартия, канцеларски материали и принадлежности 
за офиса“. 
Артикулите са подробно описани по вид и количество в таблица №1 към настоящото 
Приложение №1. 

1. Изисквания към копирната хартия: 
 1.1. Хартията да е произведена от 100 % целулоза, подходяща за двустранно и 
цветно копиране, за високоскоростни копирни машини, лазерни и мастилено-струйни 
принтери и факсова техника; да отговаря на стандарт EN 12281:2002 и/или БДСEN 
12281:2005 или еквивалентен (изисквания за копирна хартия за размножаване със сух 
тонер). 
 1.2. Параметри: 

• маса 80 ± 3,2 g/m2;  
• непрозрачност –  над 90 %;  

• водопоглъщане– от 20 до35 g/m2; 
• белота − над 105 %; 
• дебелина 105±5 µm;  
• якост на скъсване – min 89 %; 
• влакнест състав − 100 % целулозни влакна; 
• грапавост − max 250 ml/min; 
• гладкост − средно от двете страни на листа над 30 s; 
• съдържание на влага − 3,8 до 5,6 %. 

 1.3. Листата следва да са пакетирани след форматиране при пълно 
обезпрашаване, да не отделят прахообразни и други частици, полепващи върху 
детайлите на машините и затрудняващи или правещи невъзможна работата им. 



 
 

1.4.В доставяните пакети не трябва да се срещат взаимно слепени или наситени с 
допълнителна влага листа, което обикновено се получава в резултат на неправилно 
съхраняване и/или транспортиране на съответните партиди. В случай на доставка на 
такива партиди, същите ще бъдат връщани незабавно на изпълнителя! 

2. Изисквания към канцеларските материали и принадлежности за офиса: 
2.1.Предлаганите канцеларски материали и принадлежности за офисаследва да 

са фабрично нови, нерециклирани и да отговарят на изискванията поставени към всеки 
един артикул в таблица №1 към настоящото приложение. 
 

ІІ.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:“Периодични 
доставки на консумативи за копирни и печатащи устройства“. 

Артикулите са подробно описани по вид и количество в таблица №2 към настоящото 
Приложение №1. 

1.Под “оригинални“ консумативи (касети с тонер, касети с мастило и други) се 
разбират такива, които са нови, неупотребявани и са произведени от производителя на 
съответната марка печатаща техника или от оторизирани от него лица, при 
използването, на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от 
производителя. 

2.Под “съвместими консумативи“ следва да се разбират касети с тонер, мастилници и 
други подобни (които са директен консуматив за печат), които са нови, 
неупотребявани, нерециклирани и в производствената листа на производителя 
(различен от производителя на печатаща техника) и са за конкретно печатащо 
устройство. 
 
3.Оферираните артикули следва да отговарят на изискванията посочени в таблица №2 
към Приложение №1и да съответстват на марката и модела на принтери, копирни и 
многофункционални машини; кодовете на тонерите, мастилниците и барабаните за 
моделите принтери, копирни и многофункционални машини, както и на 
задължителните изисквания за минимален брой копия при 5% запълване на страницата 
формат А4.  
 
III. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСИМИ И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
1.Оферираните артикули трябва да са произведени съгласно действащите нормативни 
изисквания за качество, български и международни стандарти, със съответната СЕ или 
RoHS маркировка. 
2. Артикулите се доставят в оригинални опаковки (където е приложимо), да са с 
ненарушена цялост и да носят информация за съответния производител, датата на 
производство, срок на годност (където е приложимо) и други. 
3.Замяната на вид хартия, канцеларски материали и принадлежности за офиса и 
консумативи за копирни и печатащи устройства, вследствие настъпили обективни 
причини (спряно производство, прекратен внос, влошено качество и др.) се извършва 
след изричното одобрение на Възложителя. 
4.Доставяните различни видове хартия, канцеларски материали и принадлежности за 
офиса и консумативи за копирни и печатащи устройства, 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. 
5. Изпълнителят предоставя достатъчно време на Възложителя да прегледа доставката, 
с оглед съответствието ѝ с направената заявка. При получаване и приемане на 
заявените консумативи Изпълнителят съставя двустранни приемо-предавателни 
протоколи за всяка доставка. 



 
 
6. При доставка на неизправни артикули- различни от заявените от Възложителя по 
вид и/или количество, в опаковки с нарушена цялост, с изтекъл срок на годност (в 
случаите, в които е приложимо), негодни за употреба, с видими външни дефекти и 
други подобни, констатираните обстоятелства се отразяват в приемо - предавателния 
протокол при самата доставка, подписан от двете Страни. Неизправните артикули се 
заменят, за сметка на Изпълнителя, в срок до 2 (два) работни дни от подписването на 
приемо-предавателния протокол, с годни такива - от заявения вид, модел, марка и 
количество. 
7. В случай на скрит фабричен дефект, при правилна експлоатация и съхранение на 
доставените и приети от Възложителя консумативи, Изпълнителят се задължава да 
изпрати свой представител в рамките на 2 (два) работни дни от уведомяването му, 
който да установи рекламацията и да извърши замяната до 2 (два) работни дни, с годни 
такива от заявения вид, марка, модел или друго. 
Изпълнителят осигурява присъствието на свой представител за установяване на 
дефекта, в противен случай се задължава да приема всяка рекламация за открити от 
Възложителя явни недостатъци. В този случай консумираният некачествен консуматив 
е за сметка на Изпълнителя. 
8. Повреди в устройствата на Възложителя, причинени от използване на некачествен 
консуматив, се отстраняват  за сметка на Изпълнителя, като на Възложителя се доставя 
годно устройство от същия вид, марка и модел, до отстраняване на повредата. 
 
IV. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА ОТНОСИМИ И ЗА ДВЕТЕ 
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
1. Изпълнителят следва периодично да доставя съответните консумативи, след 
предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите потребности.  
2. Възложителят или управителят на съответния клон на „Напоителни системи” ЕАД 
може да упълномощи свои представители, които да подписват и да отговарят за 
съответните заявки. 
3. Заявките се изпращат до Изпълнителя само в писмена форма, по факс, електронна 
поща или на адреса на Изпълнителя. 
4. Изпълнителят се задължава да доставя съответните заявки до адресите на централно 
управление и клоновете на “Напоителни системи“ ЕАД, както следват: 
Централно Управление 
София - 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 
Тел: (02)808 50 01 ), (02)808 50 04 

Факс: (02)808 50 22 ), (02)856 48 42 

office@nps.bg ; www.nps.bg 

Клон Бургас 
Бургас - 8000, ул.„Фердинандова“ No 3, ет. 3 

Тел: (056) 842 884, факс:  (056) 840 879 

burgas@nps.bg  

Клон Видин 
Видин, бул. „Александър II“ №13, ет.3 

Тел: (094) 600 860, факс:  (094) 600 867 

vidin@nps.bg 

Клон Горна Тунджа 
Стара Загора , ул. „Митрополит Методи Кусев“ № 2 
Тел: (042) 621 072, факс:   (042) 641 646 

st.zagora@nps.bg 



 
 
Клон Долен Дунав 
Русе - 7012, ул. „Борисова“ № 52, ет. 1 
Тел: (082) 825 748, факс: (082) 825 751 

ruse@nps.bg 

Клон Марица 
Пловдив - 4000, бул. „Марица“ № 122, ет.3 

Тел: (032) 654 521, факс:  (032) 625 776 

plovdiv@nps.bg  

Клон Мизия 
Враца - 3000, бул. „Христо Ботев“ № 78 

Тел: (092) 653 044, факс: (092) 653 257 

vratsa@nps.bg  

Клон София 
София -1528, Гара Искър, ул. 5006 №4 
Тел: (02) 973 2849, факс: (02) 973 2850 

sofia@nps.bg 

Клон Среден Дунав 
Плевен - 5800, ул. „Дойран“  № 136 
Тел: (064) 824044, факс: (064) 608088 

pleven@nps.bg 

Клон Средна Тунджа 
Сливен - 8800, ул. „Д. Пехливанов“ №2 
Тел: (044) 622 414, факс: (044) 622 812 

 sliven@nps.bg  

Клон Струма-Места 
Дупница, ул. „Св.Иван Рилски“ №20 
Тел: (0701) 51 387, факс: (0701) 51 387 

dupnitsa@nps.bg 

Клон Тополница 
Пазарджик - 4400, ул. „Пловдивска“ № 3 

Тел: (034) 404 040, факс: (034) 404 041 

pazardjik@nps.bg 

Клон Хасково 

Хасково - 6300, бул. „Г. С. Раковски“ №1 

Тел: (038) 664 942, факс: (038) 664 731 

haskovo@nps.bg 

Клон Черно Море 
Варна - 9000, ул. „Хр. Ботев“ № 10 
Тел: (052)613 282, факс: (052) 613 248 

varna@nps.bg 

  

Клон Шумен 
Шумен - 9700, ул. „Петра“ №1 

Тел: (054) 800 513, факс: (054) 800 514 

shumen@nps.bg 

4. Доставките се извършва в рамките на работното време на “Напоителни системи“ 
ЕАД, като се предава на упълномощено от Възложителя лице. 
 
 

 
 
 
 
 

Таблица №1към Приложение №1 



 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: “Периодични доставки наразлични видове хартия, 

канцеларски материали и принадлежности за офиса“. 
 

№ 
 Наименование 

на aртикули, 
посочени от 

Възложителя  
Минимални технически и функционални характеристики и размери Мярка 

1 Хартия A4 

Хартия А4 нерециклирана (500 листа). Да е подходяща за всички видове лазерни 
принтери, мултифункционални устройства, копирни машини и факс апарати; за 
двустранно и цветно копиране, използвано при високо производителни копирни 
машини / 90 копия в минута/; грамаж 80 g/m² - ISO 536 80 ± 3.0; белота CIE 
D65/10-Min.159; непрозрачност %-min 93%; съдържание на влага %-Max 5.5% 
'дебелина /микрометри/-106 плюс,минус 3;яркост %-Min 93%; грапавост ml/min - 
220/50 

пакет 

2 Хартия A3 

Хартия А3 нерециклирана (500 листа). Да е подходяща за всички видове лазерни 
принтери, мултифункционални устройства, копирни машини и факс апарати; за 
двустранно и цветно копиране, използвано при високо производителни копирни 
машини / 90 копия в минута/; грамаж 80 g/m² - ISO 536 80 ± 3.0; белота CIE 
D65/10-Min.159; непрозрачност %-min 93%; съдържание на влага %-Max 5.5% 
'дебелина /микрометри/-106 плюс,минус 3;яркост %-Min 93%; грапавост ml/min - 
220/50 

пакет 

3 
Хартия за 
матрични 
принтери 

Безконечна, еднопластова, с перфорация от двете страни, микроперфорация за 
откъсване, с размери: широчина на листа 240мм, височина на листа 11 инча - 2000 
листа  

кашон 

4 
Хартия за 
матрични 
принтери 

Безконечна, еднопластова, с перфорация от двете страни, микроперфорация за 
откъсване, с размери: широчина на листа 380мм, височина на листа 11 инча, 
еднопластова - 2000 листа в Кашон 

кашон 

5 
Хартия за 
матрични 
принтери 

Безконечна, двупластова, с перфорация от двете страни, микроперфорация за 
откъсване,  с размери: широчина на листа 240мм, височина на листа 11 инча, 
химизирана - 1000 листа в Кашон 

кашон 

6 
Хартия за 
матрични 
принтери 

Безконечна, двупластова, с перфорация от двете страни, микроперфорация за 
откъсване, с размери: широчина на листа 380мм, височина на листа 11 инча, 
химизирана - 1000 листа в Кашон 

кашон 

7 Факс хартия на 
ролка Факс хартия на ролка с размери: 216 мм / 25 м бр. 

8 Пощенски плик 
B4 

Самозалепващ се хартиен плик с лепенка по късата страна с непрозрачен фон, без 
прозорче и без фирмен печат/лого, с размери: 250/353,   бяла офсетова хартия, В4 
х 50 бр. 

оп. 

9 Пощенски плик 
B4 

Самозалепващ се хартиен плик с лепенка по късата страна с непрозрачен фон, без 
прозорче и без фирмен печат/лого, с размери: 250/353, кафяв крафт, В4 х 50 бр. оп. 

10 Пощенски плик 
С4 

Самозалепващ се хартиен плик с лепенка по късата страна с непрозрачен фон, без 
прозорче , с размери: 229/324, бяла офсетова хартия, С4 х 50 бр. оп. 

11 Пощенски плик - 
среден С5  

Пощенски плик - среден С5, със самозалепваща се лента, бял, с размери: 162х229 
мм х 50 бр. оп. 

12 Пощенски плик - 
малък С6 

Пощенски плик - малък С6, със самозалепваща се лента, бял, с размери: 114х162 
мм х 50 бр. оп. 

13 
Химикалка с 
пластмасов 

корпус 

Корпус: плътен, пластмасов, ергономична зона за хващане; Капачка: в цвета на 
мастилото, с клипс; Мастило: цвят - син, черен, червен, зелен; Писец: с дебелина - 
0.5 мм 

бр. 

14 Химикалка  
Химикалка с прозрачен, пластмасов корпус, мека грип зона за хващане, 
възможност за следене нивото на мастилото; Капачка: вентилирана, прозрачна, с 
клипс в цвета на мастилото; Мастило: цвят - син; Писец: с изтеглен връх, с 
дебелина - 0.7 мм 

бр. 

15 Химикалка  Химикалка със сменяем пълнител, автоматична, цвят на мастилото – син. 
Дебелина на писане 0.5 мм бр. 

16 Химикалка  Химикалка със сменяем пълнител, автоматична,, цвят на мастилото – син. 
Дебелина на писане 0.7мм бр. 

17 Химикалка  Химикалка със сменяем пълнител, автоматична,, цвят на мастилото – черен. 
Дебелина на писане 0.5 мм бр. 

18 Химикалка  Химикалка със сменяем пълнител, автоматична,, цвят на мастилото – черен. 
Дебелина на писане 0.7мм бр. 

19 Тънкописец - 
черен 

Тънкописец, подходящ за писане и чертане, с плътно пластмасово тяло и капачка 
с клипс. Мастило на водна основа. 
Метално обграден връх за допълнителна здравина и устойчивост. Дебелина на 
линията на писане: 0,5 mm. 

бр. 

20 Тънкописец - син 
Тънкописец, подходящ за писане и чертане, с плътно пластмасово тяло и капачка 
с клипс. Мастило на водна основа. Метално обграден връх за допълнителна 
здравина и устойчивост. Дебелина на линията на писане: 0,5 mm. 

бр. 

21 Автоматичен 
ролер 

Автоматичен ролер с течно мастило в различни цветове; прозорче за следене на 
мастилото; дебелина на писане 0.3 мм бр. 



 
 
22 Автоматичен 

ролер 
Автоматичен ролер с течно мастило в различни цветове; прозорче за следене на 
мастилото; дебелина на писане 0.5 мм бр. 

23 Автоматичен 
ролер 

Автоматичен ролер с течно мастило в различни цветове; прозорче за следене на 
мастилото; дебелина на писане 0.7 мм бр. 

24 Автоматичен 
ролер 

Ролер с течно мастило в различни цветове; прозорче за следене на мастилото; 
дебелина на писане 1.0 мм бр. 

25 К-т текстмаркери 
х 4 бр. 

Текст маркер със скосен връх за маркиране върху всички видове хартия, с 
универсално мастило на водна основа във флуоресцентни цветове - жълт,зелен, 
син и розов. Ширина на маркиране: от 1 до 5.2 mm. 

оп. 

26  Борд маркери 
Комплект 

Борд маркери за писане върху бели дъски и други гладки повърхности. 
Бързосъхнещо мастило, което да се изтрива лесно и да не оставя следи. С объл 
конусовиден връх с дебелина на писане от 2.5 до 3 mm. Опаковката да съдържа 
основните четири цвята: черен, син, червен и зелен. Да се почиства  със суха гъба 
без да оставя следа.  

оп. 

27 Борд маркер 

Борд маркер в различни интензивни цветове, за писане върху бели дъски и други 
гладки повърхности. С бързосъхнещо мастило, което да се изтрива лесно и да не 
оставя следи. С объл конусовиден връх с дебелина на писане от 2.5 до 3 mm. Да се 
почиства  със суха гъба без да оставя следа.  

бр. 

28 Комплект 
маркери 

Маркери поодходящи за писане върху CD/DVD и почти всички повърхности: 
хартия, картон, пластмаса, стъкло, порцелан, метал, камък, дърво, кожа и др. 
Дебелина на писане 0.3 - 0.5 мм, 4 бр. в оп.,  мек връх, който не надрасква 
повърхностите. водоустойчиво, светлоустойчиво и бързосъхнещо мастило. 

оп. 

29 Комплект 
маркери 

Универсален перманентен маркер за почти всички повърхности: хартия, картон, 
пластмаса, стъкло, порцелан, метал, камък, дърво, кожа и др. Да е подходящ за 
писане върху филм, CD/DVD. Със светлоустойчиво мастило х 4 бр. 

оп. 

30 
Перманентен 

маркер, скосен 
връх 

Перманентен маркер, ск. Връх; перманентен маркер подходящ за почти всички 
повърхности; възможност за пълнене с мастило; дебелина на писане 2 - 5 мм; 
дължина на писане 300 - 350 м 

бр. 

31 
Перманентен 

тънкописец 0.5 
мм 

Перманентен тънкописец с гума за корекции. Подходящ за гладки повърхности, 
като стъкло, дърво, метал, камък или картон. В различни светлоустойчиви 
цветове. Дебелина на линията на писане: 0,5 мм. 

бр. 

32 Флумастри 6 цвята ,дълготраен, супер устойчив връх, интензивни цветове на 
писане,вентилирана капачка, мастило на водна основа оп. 

33 Молив 
автоматичен 

Тяло: плътно, пластмаса, ергономична мека грип зона за захващане; метални 
клипс, връх и капачка, прибиращ се писец и вградена гума под капачката; Графит: 
с дебелина 0.5 мм 

бр. 

34 Молив 
автоматичен 

Тяло: плътно, пластмаса, ергономична мека грип зона за захващане; метални 
клипс, връх и капачка, прибиращ се писец и вградена гума под капачката; Графит: 
с дебелина 0.7 мм 

да 

35 
Графит за 

автоматичен 
молив - 0.5 мм 

Твърдост на графита - В; Дължина на графита: 60 мм; Дебелина на графита: 0.5 
мм; Опаковка: 12 бр. в кутийка оп. 

36 
Графит за 

автоматичен 
молив - 0.7 мм 

Твърдост на графита - В; Дължина на графита: 60 мм; Дебелина на графита: 0.7 
мм; х 12 бр. оп. 

37 Молив Висококачествен чернографитен молив;  ергономична форма; максимална защита 
срещу счупване на графита; графит с диаметър 2 мм; твърдост HB бр. 

38 Острилка  Острилка - единична. Корпус: метал; Нож: метал/стомана.   да 
39 Острилка  Острилка  с капаче, единична. Корпус: пластмаса; Нож: метал/стомана бр. 

40 Гума-
комбинирана 

Материал: естествен каучук; Размери 34х14х8 мм; Предназначение: за изтриване 
на чернографитни и цветни моливи и мастило бр. 

41 Гума-
комбинирана Гума-комбинирана за прецизни корекции. Да не съдържа латекс. бр. 

42 Цветни моливи 
комплект Цветни моливи - 6 цвята. Ергономична форма на тялото. Да се подострят лесно. оп. 

43 Цветни моливи 
комплект Цветни моливи - 12 цвята. Ергономична форма на тялото. Да се подострят лесно. оп. 

44 Цветни моливи 
комплект Цветни моливи - 24 цвята. Ергономична форма на тялото. Да се подострят лесно. оп. 

45 Триъгълник Триъгълник от прозрачна пластмаса, правоъгълен, равнобедрен, с транспортир, 45 
градуса, с черно оцветена релефна скала. Дължина: 15 cm бр. 

46 Линия  Линия 20 см. Пластмасова прозрачна, с черно оцветена скала. бр. 
47 Линия  Линия 30 см. Пластмасова прозрачна, с черно оцветена скала. бр. 

48 Коректор - 
лентов 

Коректор лента, подходящ за обикновена, копирна и факс хартия. За бързо, лесно 
и чисто корегиране, без съхнене, да може да се пише веднага след корекцията. Да 
не личи при фотокопиране.Широчина: 5 mm.Дължина: 8 m. 

бр. 

49 Коректор - 
писалка 

Коректор писалка на ацетонова основа, с метален връх. 8ml .За прецизни 
корекции върху различни мастила, обикновена, копирна и факс хартия. 
Бързосъхнещ след нанасяне. 

бр. 

50 Коректор - течен Течен коректор на ацетонова основа, с четка, която позволява бързо и лесно бр. 



 
 

на ацетонова 
основа 

нанасяне на коригиращата течност. Бързосъхнещ. Да позволява коригиране върху 
различни мастила и хартии - 20ml,  

51 Коректор - течен 
на водна основа 

Течен коректор на водна основа, с четка, която позволява бързо и лесно нанасяне 
на коригиращата течност. Екологично чист, без токсични елементи. Да позволява 
коригиране върху различни мастила и хартии - 20 ml 

бр. 

52 Бокс за 
документи 

Бокс за документи с 4 чекмеджета за класиране и съхранение на документи 
формат А4,изработен от антистатичен полистирол, гумени крачета. Размер: мин. 
330 х 270 х 250 мм. 

бр. 

53 Кош за отпадъци Кош за отпадъци с обем 12-20 литра, изработен от негорим материал бр. 
54 Кош за отпадъци Кош за отпадъци с обем 12-20 литра, изработен от метална мрежа бр. 

55 Поставка  
картонена 

Поставка  картонена, вертикална, различни цветове, изработена от картон, 
размери: мин. 255 x 320 mm, 80 мм гръб. бр. 

56 Поставка  
пластмасова 

Поставка  пластмасова, вертикална, различни цветове, изработена от картон, 
размери: мин. 255 x 320 mm, 80 мм гръб. бр. 

57 
Поставка  

пластмасова, 
хоризонтална 

Хоризонтална поставка от пластмаса   устойчива на счупване. С възможност за 
вертикално и стъпаловидно надграждане. 
Различни цветове. Размери за документи до формат А4: мин. 255x65x350 mm. 

бр. 

58 Органайзер за 
бюро 

Метален органайзер за бюро с 4 отделения, с различни височини, изработен от 
метална мрежа. С функционален дизайн. бр. 

59 Моливник  
метална мрежа 

Цилиндричен моливник изработен от метална мрежа. Височина: 100 mm. 
Диаметър: 80 mm.  бр. 

60 Моливник Моливник цилиндричен, асорти цветове. Височина: 100 mm. Диаметър: 80 mm. бр. 

61 Поставка  за 
хартиен куб 

Поставка за хартиени кубчета, изработена от метална мрежа. За листчета с 
максимални размери 100х100 mm. бр. 

62 Джоб  за визитки Джоб  за визитки за визитки А4, 50μm, кристален, полипропиленово фолио 50 μm, 
за 10 визитки на страница; оп. х 10 бр. оп. 

63 Визитник Визитник за 120 визитни картички с корици от здрав полипропилен бр. 

64 Визитник с 
рингове 

Визитник с голям капацитет и възможност за добавяне на допълнителни джобове. 
Изключително здрав, изработен от пресован картон с висококачествено покритие 
от изкуствена кожа. С рингове за джобове с формат 2/3 А4. 
Капацитет: 80 визитки + възможност за добавяне на допълнителни джобове. 

бр. 

65 Органайзер за 
бюро 

Органайзер за бюро от здрав PVC материал. Да е подходящ за документи формат 
А4. бр. 

66 
Лепило 

бързосъхнещо/се
кундно 

Секундно лепило, да е подходящо за голямо разнообразие от материали - 
пластмаса, порцелан, керамика, гума, метал, дърво, твърда кожа и др.; Обем: 3 g. бр. 

67 Течно лепило - 
50 ml 

Течно лепило с тампон за лесно нанасяне, с винтова капачка, лесно за употреба, 
на водна основа, нетоксично. Да е подходящо за хартия, картон, снимки и др. - 
50ml,  

бр. 

68 Сухо лепило - 10 
g 

Сухо лепило, да не навлажнява и не деформира хартията. Да е подходящо за 
хартия, картон, снимки, етикети, текстил, стиропор. Без химически активни 
разтворители. Винтов механизъм за подаване на лепилотo - 10 g. 

бр. 

69 Сухо лепило - 20 
g 

Сухо лепило, да не навлажнява и не деформира хартията. Да е подходящо за 
хартия, картон, снимки, етикети, текстил, стиропор. Без химически активни 
разтворители. Винтов механизъм за подаване на лепилотo - 20 g. 

бр. 

70 Сухо лепило - 40 
g 

Сухо лепило, да не навлажнява и не деформира хартията. Да е подходящо за 
хартия, картон, снимки, етикети, текстил, стиропор. Без химически активни 
разтворители. Винтов механизъм за подаване на лепилотo - 40 g. 

бр. 

71 Декстриново 
лепило - 75 g 

Декстриново лепило, подходящо за залепване на хартия, картон, текстил и 
всякакви материали, на целулозна основа - 75g.  бр. 

72 
Универсално 

лепило    С 200 - 
45g 

Поливинилацетатно лепило C 200/Ц-200. Подходящо за залепване на хартия, 
дърво, коркови плочи, подови настилки с текстилна основа, филц, мокет и др. 
Негоримо - 45g. 

бр. 

73 
Универсално 

лепило 
Хелметекс, 40g 

Универсално лепило, подходящо за залепване на каучук, кожа, пластмаса, дърво, 
подови настилки, хартия, картон и др. - 40g  бр. 

74 Изолирбанд  Електроизолационна лента. устойчива на високи температури до 150 С - гъвкава, 
да може да се къса с ръка. Размер:18mm x 10 m бр. 

75 Лепяща лента 
Здрава лепяща лента. За лепене и запечатване; Фиксиране и подсилване. 
Подвързване и пакетиране; Монтиране и поправяне. Да лепи дори върху влажни 
(непопиващи) основи. Лесно да се се откъсва с ръка напречно12 mm x мин.12.8m 

бр. 

76 Лепяща лента 
Здрава лепяща лента. За лепене и запечатване; Фиксиране и подсилване. 
Подвързване и пакетиране; Монтиране и поправяне. Да лепи дори върху влажни 
(непопиващи) основи. Лесно да се се откъсва с ръка напречно.Размер:12mm x 
мин. 27.4m 

бр. 

77 Лепяща лента 
(тиксо)  

Лепяща лента (тиксо) безцветна, високоустойчива на стареене, влага, на ниски и 
високи температури. Размер: 19мм х10 м бр. 

78 Лепяща лента 
(тиксо) 

Лепяща лента (тиксо), безцветна, високоустойчива на стареене, влага, на ниски и 
високи температури. Размер: 25мм/60 м бр. 

79 Хартиена лепяща Хартиена лепяща лента. Размер: 25 мм х 50 м бр. 



 
 

лента 

80 Хартиена лепяща 
лента Хартиена лепяща лента. Размер:50 мм х 50 м бр. 

81 Двойно лепяща 
лента Хартиена лепяща лента. Размер:30 мм х 10 м бр. 

82 Клипс за хартия Клипс за хартия, изработени от висококачествена стомана с никелово покритие. 
Със заоблени върхове. Дължина: 33 mm х 100 бр. оп. 

83 Клипс за хартия Клипс за хартия, изработени от висококачествена стомана с цветно пластмасово 
покритие. Със заоблени върхове. Дължина: 33 mm  х 100 бр. оп. 

84 Клипс за хартия Клипс за хартия, изработени от висококачествена стомана с никелово покритие. 
Със заоблени върхове. Дължина: 50 mm х 100 бр. оп. 

85 Клипс за хартия Клипс за хартия, изработени от висококачествена стомана с никелово покритие. 
Със заоблени върхове. Дължина: 70 mm х 100 бр. оп. 

86 
Магнитна кутия 

за Клипс за 
хартия 

Магнитна кутия за Клипс за хартия, асорти цветове, изработена от пластмаса. бр. 

87 Ластици 
Ластици от каучук. Да са силно еластични и издържащи на опън. Мин. 90% 
съдържание на каучук. Диаметър - 50 мм, широчина - 1.5мм, дебелина -1.5 мм х 
100 бр. С възможност за доставка в различни цветове. 

оп. 

88 Пинове за 
коркова дъска 

Материал: стоманени с пластмасова глава в различни цветове; Предназначение: за 
коркова дъска;  бр. 

89 Тампон за печат Тампон за печат. Размер: мин. 100x60 mm, неомастилен, универсален, 
пластмасова кутийка бр. 

90 Мастило за 
тампон 

Мастило за тампон -25-30ml, универсално, на водна основа, светлоустойчиво, да 
се нанася лесно върху тампон. Различни цветове.   бр. 

91 Клипборд без 
капак 

Клипборд без капак, изработен от пресован картон с качествено PVC покритие. 
Здрав метален клип за стабилно захващане. 
Подходящ за документи и падове за писане с формат А4. Асорти цветове. 

бр. 

92 Клипборд с 
капак 

Клипборд с капак, изработен от пресован картон с качествено PVC покритие.  
Здрав метален клип за стабилно захващане. Подходящ за документи и падове за 
писане с формат А4. 

бр. 

93 Клипборд с 
капак с джоб 

Клипборд с капак, изработен от пресован картон с качествено PVC покритие. 
Капак с джоб от вътрешната страна. Здрав метален клип за стабилно захващане. 
Подходящ за документи и падове за писане с формат А4. Асорти цветове. 

бр. 

94 Клипборд с 
капак 

Клипборд с капак изработен от полипропилен.  Здрав метален клип за стабилно 
захващане. Подходящ за документи и падове за писане с формат А4. бр. 

95 Кутия Кутия с ластик за документи формат А4, изработена от полипропилен, прозрачни 
цветове - бял,жълт,зелен, син и червен бр. 

96 Архивна кутия Архивна кутия от бял картон, с възможност за лесно вмъкване или извваждане. 
Разграфена за надписи. Размер: 350x250x80 mm бр. 

97 Архивна кутия Архивна кутия от бял картон, с възможност за лесно вмъкване или извваждане. 
Разграфена за надписи. Размер: 350x250x100 mm бр. 

98 Етикети Етикети за CD,Ф 117mm х 200бр. оп. 

99 Самозалепващи 
листчета 

Хартиени самозалепващи се листчета, залепващи върху различни повърхности и 
неоставящи следи. За многократно залепване и отлепване. Открояващи се мин. 5 
неонови цвята. 
Размери: 50х50 mm х 250 листа в опаковка. 

оп. 

100 Самозалепващи 
листчета 

Хартиени самозалепващи се листчета, залепващи върху различни повърхности и 
неоставящи следи. За многократно залепване и отлепване. Размери: мин. 75х75 
mm х 100 листа. Открояващи се пастелни цветове. 

оп. 

101 Самозалепващи 
листчета 

Хартиени самозалепващи се листчета, залепващи върху различни повърхности и 
неоставящи следи. За многократно залепване и отлепване. Размери: мин.75х75 
mm х 100 листа. Открояващи се неонови цветове. 

оп. 

102 
Куб  

самозалепващи 
листчета 

Хартиени самозалепващи се листчета, залепващи върху различни повърхности и 
неоставящи следи. За многократно залепване и отлепване. Размери:мин. 75х75 
mm х 400 листа. Открояващ се пастелножълт цвят. 

бр. 

103 
Куб  

самозалепващи 
листчета 

Хартиени самозалепващи се листчета, залепващи върху различни повърхности и 
неоставящи следи. За многократно залепване и отлепване. Размери:мин. 75х75 
mm х 400 листа. Открояващи се пастелни цветове. 

бр. 

104 Куб бели 
листчета 

Хартиени самозалепващи се листчета, залепващи върху различни повърхности и 
неоставящи следи. За многократно залепване и отлепване. Размери:мин. 75х75 
mm х 400 листа. Открояващи се неонови цветове. 

бр. 

105 Куб бели 
листчета 85х85х40 mm,едностранно подлепени, незалепващи бели листчета х 400 бр. оп. 

106 Куб цветни 
листчета 85х85х40 mm, едностранно подлепени, незалепващи, цветни листчета х 400 бр. оп. 

107 Куб бели листа 80х80 mm, 250 листа, офсетова несамозалепваща се  хартия, бели листа, с 
картонена подложка оп. 

108 Лепящи индекси Комплект 4 сигнални цвята, 25/43 мм х 50 листа                   оп. 
109 Лепящи индекси  PVC самозалепващи се индекси, залепващи върху различни повърхности и оп. 



 
 

неоставящи следи. За многократно залепване и отлепване. В открояващи се 
неонови цветове. С възможност да се пише върху тях. Размер 50х12 mm х 100 бр. 

110 Лепящи индекси  
PVC самозалепващи се индекси, залепващи върху различни повърхности и 
неоставящи следи. За многократно залепване и отлепване. В открояващи се 
неонови цветове. С възможност да се пише върху тях. С поставка Размер 45х25 
mm х 100 бр. 

оп. 

111 Лепящи индекси  
PVC самозалепващи се индекси, залепващи върху различни повърхности и 
неоставящи следи. За многократно залепване и отлепване. В открояващи се 4 
(четири)  неонови цвята. С възможност да се пише върху тях. Размер 50х20 mm.  4 
х 50 бр. 

оп. 

112 Лепящи индекси  
Хартиени самозалепващи се индекси, залепващи върху различни повърхности и 
неоставящи следи. За многократно залепване и отлепване. В открояващи се 
неонови цветове. С възможност да се пише върху тях. Размер 50х12 mm х 100 
бр.форма – стрелка 

оп. 

113 Лепящи индекси  Самозалепващи индекси 15х76 мм, х 100 листа., различни цветове(пастелни или 
неонови) оп. 

114 Лепящи индекси  
Хартиени самозалепващи се индекси, залепващи върху различни повърхности и 
неоставящи следи. За многократно залепване и отлепване. В открояващи се 
пастелни цветове. С възможност да се пише върху тях. Размер 50х12 mm х 100 бр. 

оп. 

115 Лепящи индекси  
Хартиени самозалепващи се индекси, залепващи върху различни повърхности и 
неоставящи следи. За многократно залепване и отлепване. В открояващи се 
неонови цветове. С възможност да се пише върху тях. Размер 50х20 mm, 4 цвята х 
50 бр. 

оп. 

116 Лепящи индекси  
Хартиени самозалепващи се индекси, залепващи върху различни повърхности и 
неоставящи следи. За многократно залепване и отлепване. В открояващи се 
пастелни цветове. С възможност да се пише върху тях. Размер 50х20 mm, 4 цвята 
х 50 бр. 

оп. 

117 Бяла немагнитна 
дъска 60х90 см 

Бяла немагнитна дъска, изработена от меламин, за писане с борд маркери. 
Стабилна и елегантна, алуминиева рамка. Да е с включени поставка за маркери и 
крепежни елементи. Размери: 60х90 cm. 

бр. 

118 Бяла немагнитна 
дъска 90х120 см 

Бяла немагнитна дъска, изработена от меламин, за писане с борд маркери. 
Стабилна и елегантна, алуминиева рамка. Да е с включени поставка за маркери и 
крепежни елементи. Размери: 90х120 cm. 

бр. 

119 Почистващ спрей 
за бяла дъска Антистатичен, подходящ за редовно почистване бр. 

120 Гъба за бяла 
дъска 

Мека гъба за почистване на бели дъски. Да отстранява мастило от борд маркери, 
без да оставя следи. бр. 

121 Почистващи 
кърпички Почистващи кърпички за бяла дъска х 100 бр.,за ежедневна употреба оп. 

122 Почистващи 
кърпички 

за офис техника х100 бр., да съдържат  анти-микробни добавки, ефективни срещу 
99.9% от микробите и вирусите бр. 

123 Паус 1.10х10m, 70/75g, 100 листа оп. 
124 Паус А4, 90/95g, в кутия, 100 листа оп. 

125 Лепяща лента 
безцветна Лепяща лента безцветна 19/33 мм бр. 

126 
Безцветна 

канцеларскa 
лента 

Безцветна канцеларскa самозалепващa се лентa с диспенсър. Компактен 
диспенсър с метален резец. Акрилно лепило на водна основа, устойчиво на влага 
и стареене. Широчина: 18-20 mm. Дължина: 25-30 m. 

бр. 

127 Опаковъчна 
лента 48mmх55m, 45my, прозрачна бр. 

128 Опаковъчна 
лента 48mmх60m, 50my, прозрачна бр. 

129 Двойнолепяща 
лента 

10mm x 10m за стабилно двустранно залепване на хартия, подови настилки, куки, 
огледала, пластмаса, стъкло, играчки и табелки и др. бр. 

130 Двойнолепяща 
лента 

19mm x 10m за стабилно двустранно залепване на хартия, подови настилки, куки, 
огледала, пластмаса, стъкло, играчки и табелки и др. бр. 

131 Двойнолепяща 
лента 

30mm x 10m за стабилно двустранно залепване на хартия, подови настилки, куки, 
огледала, пластмаса, стъкло, играчки и табелки и др. бр. 

132 Двойнолепяща 
лента 

48mm x 10m за стабилно двустранно залепване на хартия, подови настилки, куки, 
огледала, пластмаса, стъкло, играчки и табелки и др. бр. 

133 Двойнолепяща 
лента 

48mm x 25m за стабилно двустранно залепване на хартия, подови настилки, куки, 
огледала, пластмаса, стъкло, играчки и табелки и др. бр. 

134 Хартиена лепяща 
лента Лента от промазана самозалепваща хартия с лепило. Размер: 25mm x 50m бр. 

135 Хартиена лепяща 
лента Лента от промазана самозалепваща хартия с лепило. Размер 38mm x 50m  бр. 

136 
Папка за 

документи 
формат А5 

Папка за документи формат А5, изработена от картонени корици с цветно PVC 
покритие, с метален кант. Сменяем етикет в джоб на гърба. Устойчив заключващ 
механизъм. Широчина на гърба: 70-80 мм. Капацитет: 500 листа. Различни 
цветове. 

бр. 



 
 

137 

Папка за 
документи 

формат А4 - 
50мм 

Папка за документи формат А4, изработена от картонени корици с цветно PVC 
покритие от вътрешната и външната страна, с метален кант . Сменяем етикет в 
джоб на гърба и отвор за лесно изваждане. Устойчив заключващ механизъм. 
Широчина на гърба: 50 мм. Капацитет: до 300 листа. Различни цветове. 

бр. 

138 
Папка за 

документи 
формат А4 - 

50мм 

Папка за документи формат А4, изработена от картонени корици с цветно 
полипропиленово (PP) покритие от вътрешната и външната страна. С метален 
кант. Сменяем етикет в джоб на гърба и отвор за лесно изваждане. Широчина на 
гърба: 50 мм. Капацитет: до 300 листа. 

бр. 

139 
Папка за 

документи 
формат А4 - 

50мм 

Папка за документи формат А4, изработена от картонени корици с цветно PVC 
покритие от външната страна и картонено вътрешно покритие, с метален кант . 
Сменяем етикет в джоб на гърба и отвор за лесно изваждане. Устойчив 
заключващ механизъм. Размери: широчина на гърба: 50 мм. Капацитет: до 300 
листа. Различни цветове. 

бр. 

140 
Папка за 

документи 
формат А4 - 

50мм 

Папка с четири ринга за документи с формат A4. D-образна форма на ринговете. 
Картонени корици с цветно PVC покритие. Сменяем етикет в джоб на гърба. 
Картонено вътрешно покритие. Широчина: 50 mm. Капацитет: до 200 листа.  

бр. 

141 
Папка за 

документи 
формат А4 - 70-

80мм 

Папка за документи формат А4, изработена от картонени корици с цветно 
полипропиленово (PP) покритие от вътрешната и външната страна, с метален 
кант. Устойчив заключващ механизъм. Сменяем етикет в джоб на гърба и отвор за 
лесно изваждане. Различни цветове. Широчина на гърба: 70 - 80 мм. Капацитет: 
до 500 листа 

бр. 

142 

Папка за 
документи 

формат А4 - 70-
80мм 

Папка за документи формат А4, изработена от картонени корици с цветно PVC 
покритие. Картонено вътрешно покритие. Сменяем етикет в джоб на гърба. 
Устойчив заключващ механизъм. Широчина на гърба: 70-80 мм. Капацитет: 500 
листа. Различни цветове. 

бр. 

143 
Папка за 

документи 
формат А4 - 70-

80мм 

Папка за документи формат А4, изработена от картонени корици с цветно PVC 
покритие, с метален кант. Сменяем етикет в джоб на гърба. Устойчив заключващ 
механизъм. Широчина на гърба: 70-80 мм. Капацитет: 500 листа. Различни 
цветове. 

бр. 

144 
Папка за 

документи 
формат А4 - 70-

80мм 

Папка за документи формат А4, изработена от картонени корици с цветно 
полипропиленово (PP) покритие от вътрешната и външната страна, с метален 
кант. Устойчив заключващ механизъм. Сменяем етикет в джоб на гърба  и отвор 
за лесно изваждане. Различни цветове. Широчина на гърба: 70 - 80 мм. Капацитет: 
до 500 листа 

бр. 

145 
Папка за 

документи 
формат А4 - 70-

80мм 

Папка за документи формат А4, изработена от картонени корици с цветно PVC 
покритие. Сменяем етикет в джоб на гърба. Устойчив заключващ 
механизъм.Широчина на гърба: 70-80 мм. Капацитет: до 500 листа. Различни 
цветове. 

бр. 

146 
Папка за 

документи 
формат А4 - 70-

80мм 

Папка за документи формат А4, изработена от картонени корици с цветно 
полипропиленово (PP) покритие от вътрешната и външната страна. Сменяем 
етикет в джоб на гърба. Широчина на гърба: 70-80 мм. Капацитет: до 300 листа. 

бр. 

147 
Папка за 

документи 
формат А4 - 90-

95мм 

Папка с два ринга за документи с формат A4. D-образна форма на ринговете. 
Картонени корици с цветно PVC покритие.Широчина: 90- 95 mm.  Размери (Д х 
Ш х В) 300 x 95 x 320 mm 
Капацитет: 600. Без метален кант . 

бр. 

148 
Папка за 

документи 
формат А4 - 90-

95мм 

Папка с два ринга за документи с формат A4. D-образна форма на ринговете. 
Картонени корици с цветно PVC покритие.Широчина: 90- 95 mm.  Размери (Д х 
Ш х В) 300 x 95 x 320 mm 
Капацитет: 600. С метален кант . 

бр. 

149 Папка с ластик за 
документи Папка с ластик за документи.Материал: картон; Формат: А4; Различни цветове бр. 

150 Папка  за 
презентации Папка за презентаци,изработена от PVC - лице 190 μm/гръб 260μm бр. 

151 Папка - висяща  
L-форма 

Папка - висяща  L-форма, изработена от картон  ≈ 230 g/m2, с метална шина за 
окачване, подвижен пластмасов индекс и етикет за надписване, формат А4   бр. 

152 Папка картонена 
Картонена папка без машинка, с три капака. Корици от твърд, солиден картон ≈ 
320 г/м². 
Три вътрешни капака за придържане на документите. Различни цветове. 

бр. 

153 Папка Картонена папка с метална машинка, капацитет 250-300 листа бр. 

154 Папка Папка ДЕЛО, произведена от пресован картон с плътност ≈ 250 g/m2; с връзки и 
гръб от плат. бр. 

155 Папка Кардекс за картотека, пластм. шини за окачв., формат А4, изработена от картон бр. 

156 Папка за 
документи 

Папка с 6 отделения с индекс за документи  формат А4, от полипропилен, с джоб 
за визитка. С капацитет до 300 листа. Прозрачна безцветна или в различни 
цветове. 

бр. 

157 Папка Папка с пластмасов външен клип за захваща до 30 листа формат А4, за класиране 
на неперфорирани документи.Различни цветове. бр. 

158 Папка за 
картотека V-

Папка за картотека V-образна, с ограничител, изработени от картон 230 g/m2, с 
метална шина за окачване. бр. 



 
 

образна, с 
ограничител 

159 Папка 

Пластмасова папка с перфорация, машинка за архивиране, съхранение и 
пренасяне на документи с формат А4. Изработена от качествен полипропилен 
(PP). Метална машинка с пластмасово перце за перфорирани листове и джобове за 
документи.Прозрачно лице и плътен гръб.Сменяема бяла лента за надписване. С 
перфорация за поставяне в класьор.Капацитет: 150-200 листа.  

бр. 

160 Папка 

Пластмасова папка без перфорация, с машинка за архивиране, съхранение и 
пренасяне на документи с формат А4. Изработена от качествен полипропилен 
(PP). Метална машинка с пластмасово перце за перфорирани листове и джобове за 
документи. Прозрачно лице и плътен гръб. Сменяема бяла лента за надписване. С 
перфорация за поставяне в класьор. Капацитет: 150 - 200 листа.  

бр. 

161 Папка с копче Пластмасова папка с копче. Изработена от полипропилен. За документи с формат 
А4. В прозрачни, в различни цветове, с дебелина 150-200 микрона бр. 

162 Папка с цип 
Пластмасова, прозрачна папка с цип за архивиране, съхранение и пренасяне на 
документи с формат А4. Изработена от висококачествен прозрачен PVC материал.  
Затваряне по дългата страна. Капацитет:100-150 листа. 

бр. 

163 Папка с цип 
Пластмасова папка в различни цветове, с цип за архивиране, съхранение и 
пренасяне на документи с формат А4. Изработена от висококачествен прозрачен 
PVC материал. Затваряне по дългата страна. Капацитет:100-150 листа. 

бр. 

164 Джоб 
Матирани джобове за предпазване, защита и съхранение на документи с формат 
А4. Универсална, усилена европерфорация. Да са подходящи за всички класьори 
и папки с 2 или 4 ринга, формат А4. Отваряне по късата страна. Дебелина: 160 
микрона. х 10 броя в опаковка. 

оп. 

165 Джоб 

Матирани джобове за предпазване, защита и съхранение на документи с формат 
А4. 
Универсална, усилена европерфорация. Да са подходящи за всички класьори и 
папки с 2 или 4 ринга, формат А4. Отваряне по късата страна. Дебелина: 80 - 90 
микрона. х 10 бр. 

оп. 

166 Джоб 

Кристални джобове за предпазване, защита и съхранение на документи с формат 
А4. 
Универсална, усилена европерфорация. да са подходящи за всички класьори и 
папки с 2 или 4 ринга, формат А4. Отваряне по късата страна. Дебелина: 50-60 
микрона. х 100 бр. 

оп. 

167 Джоб 

Кристални джобове за предпазване, защита и съхранение на документи с формат 
А4. Универсална, усилена европерфорация. Да са подходящи за всички класьори 
и папки с 2 или 4 ринга, формат А4. Отваряне по късата страна. Дебелина: 40 
микрона. х 100 бр. 

оп. 

168 
Джоб за 

документи, L-
образен, 

Кристални джобове за предпазване, защита и съхранение на документи с формат 
А4. Изработени от висококачествен PVC материал с висока плътност и 
прозрачност. Универсална, усилена европерфорация. Подходящи за всички 
класьори и папки с 2 или 4 ринга, формат А4. Дебелина: до 200 микрона. х 10 бр. 

оп. 

169 
Джоб за 

документи, L-
образен, 

Матирани джобове в различни цветове за предпазване, защита и съхранение на 
документи с формат А4. Изработени от висококачествен PVC материал с висока 
плътност и прозрачност. Универсална, усилена европерфорация. Подходящи за 
всички класьори и папки с 2 или 4 ринга, формат А4. Дебелина: до 200 микрона. х 
10 бр. 

оп. 

170 Джоб 

Матирани джобове за предпазване, защита и съхранение на документи с формат 
А5. С универсална, усилена европерфорация. Да са подходящи за всички класьори 
и папки с 2 ринга, формат А5. Отваряне по късата страна. Дебелина: 40 -50 
микрона. х 100 бр. 

оп. 

171 Джоб за визитки Кристален джоб за визитки, формат А4, Дебелина: 40-50μm х 10 бр.   оп. 

172 Разделители А4, PVC, 5 цвята ,изработени от полипропилен 120 микрона ,универсална 
перфорация ,формат А4 бр. 

173 Разделители формат А4, PVC, 10 цвята ,изработени от полипропилен 120 μm ,универсална 
перфорация , бр. 

174 Разделители 1-10, сив, изработени от полипропилен 120 μm, А4 бр. 
175 Разделители А - Я, сив,изработени от полипропилен 120 μm, А4 бр. 
176 Разделители А4, картон, 10 цвята, А4 бр. 
177 Бележник Офсетова хартия, А4, 50 листа бр. 
178 Бележник Офсетова хартия, А5, 100 листа бр. 

179 Протоколна 
книга А5 100 листа, вестник бр. 

180 Протоколна 
книга А4 100 листа, вестник бр. 

181 Протоколна 
книга А4 21/29cm, 200л, вестник бр. 

182 
Пътна карта на 
България 1:540 

000 
1:540 000, английски български, летни курорти бр. 



 
 
183 Карта на София 

1:19 000, 1:19 000, английски, български бр. 

184 Касова книга за 
касов апарат Касова книга за касов апарат с твърди корици, формат А4 бр. 

185 
Книга за 
дневните 

финансови 
отчети 

За дневните финансови отчети А5 бр. 

186 
Калкулационна 
ведомост В3, 50 

листа 
Калкулационна ведомост В3, 50 листа бр. 

187 Заповед Заповед за командировка със сметка А5 100 листа бр. 
188 Заповед Заповед за разрешаване на дом.отпуск А5 хим, 100л бр.                  

189 Молба за отпуск 
В6, вестник Молба за отпуск В6, вестник, 100 листа бр. 

190 Заявление УП-1, 
А3, 10 листа Заявление УП-1, А3, 10 листа, Заявление за пенсиониране УП-1, А3, 10 листа бр. 

191 
Удостоверение за 
трудов стаж УП-

3 А4 вестник 
100л 

Удостоверение за трудов стаж УП-3 А4 вестник 100л бр. 

192 Трудова книжка 
тетрадка В6 Трудова книжка тетрадка В6,  16 листа бр. 

193 Лична здравна 
книжка МП А7 Лична здравна книжка МП А7, 16 стр. бр. 

194 Фолио За ламиниране 65х95mm,125 my, х 100 бр. оп. 

195 
Фолио за 

ламиниране, А4, 
80 μm 

Фолио за ламиниране гланцово антистатично покритие, дебелина - 80 μm; 
Предназначение: за всякакви видове ламинатори и фотоламинатори; Опаковка:   
100 бр. в пакет 

пакет 

196 Ръчно стреч 
фолио 

Стерч фолио за ръчно опаковане с размери: 500mm x 130m, 23микрона, 1.8 kg, 
гладко бр. 

197 Макетен нож Пластмасов корпус удобен за хващане заключващ мехенизъм, ширина 9 mm  бр. 
198 Ножица 14 cm, заоблени остриета от неръждаема стомана, ергономична зона на захващане бр. 
199 Ножица 17 cm, заоблени остриета от неръждаема стомана, ергономична зона на захващане бр. 

200 Перфоратор 
Перфоратор за хартия с два отвора и регулируем ограничител. Изцяло метално 
тяло.Контейнер за отпадъци.Стандартно разстояние между отворите: 80 mm. 
Механизъм за заключване. Да перфорира до 25 листа. 

бр. 

201 Перфоратор 

Перфоратор за хартия с голям капацитет, с два отвора и регулируем ограничител. 
Стабилна конструкция. Изцяло метално тяло.Контейнер за отпадъци.Стандартно 
разстояние между отворите: 80 mm. Механизъм за заключване. Да перфорира до 
60 листа. 

бр. 

202 Телбод за работа 
с телчета 10/4 

Компактен телбод с метален механизъм и пластмасово тяло. Да работи с телчета 
10/4. Да захваща до 10 листа. бр. 

203 Телбод за работа 
с телчета 24/6 

Компактен телбод с метален механизъм и пластмасово тяло. Да работи с телчета 
24/6. Да захваща до 30 листа. бр. 

204 
Телбод тип 

клещи за работа 
с телчета 10/4 

Здрав метален телбод за защипване на до 20 листа едновременно. Дръжка с 
ергономичен дизайн. За работа с телчета 10/4  бр. 

205 
Телбод тип 

клещи за работа 
с телчета 24/6 

Здрав метален телбод за защипване на до 20 листа едновременно. Дръжка с 
ергономичен дизайн. За работа с телчета 24/6  бр. 

206 
Телбод тип 

клещи за работа 
с телчета 24/8 

Здрав метален телбод за защипване на до 20 листа едновременно. Дръжка с 
ергономичен дизайн. За работа с телчета 24/8 бр. 

207 Телчета 10/4 Телчета за телбод, изработени от висококачествена стомана. С отлична 
захващаща способност.Размери: 10/4 Капацитет до 10 бр. листове, х 1000 бр. оп. 

208 Телчета 24/6 Телчета за телбод, изработени от висококачествена стомана. С отлична 
захващаща способност.Размери: 24/6 mm. Капацитет до 30 бр. листове, х 1000 бр. оп. 

209 Телчета 24/8 Телчета за телбод, изработени от висококачествена стомана. С отлична 
захващаща способност. Размери: 24/8 мм, Капацитет до 50 бр. листове, х 1000 бр. оп. 

210 Антителбод Универсален антителбод, да е подходящ за отстраняване на всички стандартни 
телчета. Метално тяло с пластмасово покритие. бр. 

211 Дискети 
3.5",1.44MB 3.5", 1.44 MB х 10бр. оп. 

212 CD-R 700MB,80 min, 52x, х 100 бр. оп. 
213 DVD-R 4,7GB, 16, х 100 бр. оп. 

214 Калъф  за 
CD/DVD за 100 бр., черен бр. 

215 Плик за CD 90g,124х124mm, кръгъл прозорец,бял, х 50 бр. оп. 
216 Преносима памет USB 2.0, 8 GB за съхраняване и пренос на данни, снимки и видео бр. 



 
 

8 GB 

217 Преносима памет 
16 GB USB 2.0, 16 GB за съхраняване и пренос на данни, снимки и видео бр. 

218 Преносима памет 
32 GB USB 2.0, 32 GB за съхраняване и пренос на данни, снимки и видео бр. 

219 Преносима памет 
64 GB USB 2.0, 64 GB за съхраняване и пренос на данни, снимки и видео бр. 

220 Четец за карти Четец за карти  All in one, чете всички налични на пазара карти с памет до 32 GB, 
LED индикатор за проследяване на операциите бр. 

221 Безжична мишка USB, 2 бутона, 1 скрол,  мин. 800 dpi  обхват мин. 10 m бр. 

222 Оптична мишка С USB накрайник, 2 бутона, 1 скрол, мин. 800 dpi; Дължина на кабела минимум  - 
1.50 м бр. 

223 Подложка за 
мишка 

Подложка за мишка, да разполага с противоплъзгаща повърхност с PVC покритие, 
да е подходяща за оптични и за лазерни мишки  бр. 

224 Подложка за 
мишка 

Подложка за мишка, да разполага с противоплъзгаща повърхност  с текстилно 
покритие, да е подходяща за оптични и за лазерни мишки  бр. 

225 Подложка за 
мишка 

Подложка за мишка, да разполага с противоплъзгаща повърхност  със силиконово 
покритие, да е подходяща за оптични и за лазерни мишки  бр. 

226 Клавиатура Стандартна, с цифров блок, с USB накрайник, съвместима с всички ОС, без звук 
при работа с клавишите; Дължина на кабела минимум - 1.50 м. Кирилизирана. бр. 

227 Чанта за лаптоп За преносим компютър 17", голямо, подплатено главното отделение с регулируем 
вътрешен разделител, подплатена дръжка за носене в ръка бр. 

228 Батерия Батерия  алкална AAA бр. 
229 Батерия Батерия  алкална  AA бр. 
230 Батерия Батерии 9V алкални, 9V, оп.1 бр. 

231 
Зарядно 

устройство за 
батерии 

Зарядно устройство за батерии -  за зареждане на батерии AA, AAA, технологии: 
NiMH, NiCd бр. 

232 Удължителен 
кабел Кабел за принтер , USB 2.0, A/B конт, 3 m бр. 

233 Професионален 
макетен нож 18mm, с гумирано тяло, надеждно застопоряване бр. 

234 Ламинатор Максимален формат на фолиото A4.    Ламинатно фолио: от 80 до 250 микрона;  бр. 
235 Ролков нож Ролков  A4, капсулован нож от неръждаема стомана, пластмасова основа бр. 

236 
Гилотинa за 
максимален 
формат А4  

Гилотината да е с протектор, който да осигурява безопасна работа. Да реже до 10 
листа хартия (80-грамова) едновременно. Минимално движение на хартията при 
рязане. Градуиран плот за определяне на размера при рязане. С метално тяло за 
здравина и стабилност. 

бр. 

237 Шредер  Шредер за унищожаване на документи до20 листа, с високо ниво на сигурност -
Ширина на работния отвор: 220 мм бр. 

238 Калкулатор Научен, 12 разряда, с 250 функции и характеристики, да работи с батерии и 
слънчева енергия бр. 

239 Калкулатор Калкулатор настолен, 12 разряда, да работи с батерии и слънчева енергия, да се 
изключва автоматично, ако не се използва, пластмасови бутони бр. 

240 Калкулатор Джобен калкулатор, 12 разреден, гумени бутони, кожен калъф, захранване: 
соларно и батерия бр. 

241 Чанта за 
документи Чанта за документи, формат А4 бр. 

242 Ролетка за бадж Йо-йо рулетка за баджове с кръгла форма, да се прикрепва лесно  към дрехите. Да 
е подходяща за всички модели баджове с отвор за клип. бр. 

243 Бадж панел 
Двулицев бадж с твърд гръб, изработен от твърда пластмаса. За легитимационни 
или магнитни карти. Универсално захващане с три отвора., 87х54cm, 
хоризонтален,прозр. , възможност за завъртане на 360˚ 

бр. 

244 Бадж панел 
Хоризонтален бадж, изработен от твърда пластмаса. За легитимационни или 
магнитни карти. 
Универсално захващане с три отвора. Размери: 93х67 mm.  

бр. 

245 Бадж панел 
Хоризонтален бадж, изработен от твърда пластмаса. За легитимационни или 
магнитни карти. 
Универсално захващане с три отвора. Размери: 90х63 mm.  

бр. 

 

  



 
 

Таблица №2 към Приложение №1 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:“Периодични доставки на консумативи за копирни 
и печатащи устройства“ 

№ Принтер/ копир…. модел: P/N - Капацитет/копия Вид 

1 Canon iR 2018 C-EXV14           8300 копия касета оригинална 
съвместима 

2 Sharp AR-M256 AR-310T             25000       
копия касета оригинална 

съвместима 

3 Canon i-SENSYS MF6140dn CRG-719H            6400 копия касета оригинална 
съвместима 

4 HP Laser Jet Pro MFP M125a CF283A      2000 копия касета оригинална 
съвместима 

5 Sharp AR-M207  AR-202T               16000 
копия касета оригинална 

съвместима 

6 Kyocera FS-C5015N 

TK-520K                                    
6000 копия касета оригинална 

съвместима 
TK-520C                             
4000 копия касета оригинална 

съвместима 
TK-520M                               
4000 копия касета оригинална 

съвместима 
TK-520Y                               
4000 копия касета оригинална 

съвместима 

7 Sharp AR-M316 AR-310LT                 25000 
копия касета оригинална 

съвместима 

8 HP Laser Jet Pro MFP m225dn CF283A            1500 копия касета оригинална 
съвместима 

9 Xerox Workcentre 3210 106R01486                 4100 
копия касета оригинална 

съвместима 

10 Sharp AR-5320E AR016T                  18000 
копия касета оригинална 

съвместима 

11 Brother DCP-9045CDN 

TN-135BK                  5000 
копия касета оригинална 

съвместима 
TN-135C                     4000 
копия касета оригинална 

съвместима 

TN-135M            4000 копия касета оригинална 
съвместима 

TN-135Y                     4000 
копия касета оригинална 

съвместима 
барабанен модул DR130L 17000 копия оригинален 

12 Xerox Workcentre 5024 
006R01663                           
18000 копия касета оригинална 

  съвместима 

13 Brother DCP-L2552DN 
TN-2421                     3000 
копия касета оригинална 

съвместима 
барабанен модул DR-2401 12000 копия оригинален 

14 HP DeskJet D4260 
CB336EE             1000 копия   касета оригинална 

съвместима 
 Tri-Color CB338EE        580 
копия касета оригинална 

съвместима 

15 Kyocera Ecosys FS -1350DN TK-130                             7200 
копия  касета оригинална 

съвместима 

16 Brother MFC-J 5910 DW 

LC1280XLBK           2400 
копия касета оригинална 

съвместима 

LC1280XLY         1200 копия касета оригинална 
съвместима 

LC1280XLC                 1200 
копия касета оригинална 

съвместима 
LC1280XLM               1200 
копия касета оригинална 

съвместима 

17 HP Laser Jet M1212nf MFP CE285A          1600 копия касета оригинална 
съвместима 

18 HP Color LaserJet Pro CM1415fn 
mfp 

CE320A                2000 копия касета оригинална 
съвместима 

CE321A                 1300 касета оригинална 



 
 

копия  съвместима 

CE322A               1300 копия касета оригинална 
съвместима 

CE323A                1300 копия касета оригинална 
съвместима 

19 HP Color LaserJet MFP M177fw 

CF350A           1300 копия касета оригинална 
съвместима 

CF351A           1000 копия касета оригинална 
съвместима 

CF352A           1000 копия касета оригинална 
съвместима 

CF353A           1000 копия касета оригинална 
съвместима 

Барабанен модул CE314A 14000 копия оригинален 

20 HP Color LaserJet  2600n 

Q6000A                   2500 
копия касета оригинална 

съвместима 

Q6001A           2000 копия касета оригинална 
съвместима 

Q6002A                2000 копия  касета оригинална 
съвместима 

Q6003A                 2000 копия касета оригинална 
съвместима 

21 HP DeskJet  845C 
CH563EE        480 копия касета оригинална 

съвместима 
 Tri-Color CH564EE             
330 копия касета оригинална 

съвместима 

22 HP LaserJet pro M1536dnf CE278A                2100 копия                              касета оригинална 
съвместима 

23 Brother HL1112E TN-1030            1000 копия касета оригинална 
съвместима 

барабанен модул DR-1030 10000 копия оригинален 

24 Samsung SL-M2675fn MLT-D116             3000 
копия касета оригинална 

съвместима 

25 Xerox Phaser 3010 106R02182                 2300 
копия касета оригинална 

съвместима 

26 Xerox Phaser 3117 106R01159              3000 
копия касета оригинална 

съвместима 

27 Xerox Phaser 3100 MFP 106R01379                   4000 
копия касета оригинална 

      съвместима 

28 Canon i-SENSYS LBP6030 CRG-725              1600 копия касета оригинална 
съвместима 

29 HP LaserJet 1018 Q2612A                 2000 копия касета оригинална 
съвместима 

30 Samsung CLP-300n 

CLP-300 BK            2000 
копия касета оригинална 

съвместима 
CLP-300 CY                1000 
копия касета оригинална 

съвместима 
CLP-300  MG                        
1000 копия касета оригинална 

съвместима 
CLP-300 YL                        
1000 копия касета оригинална 

съвместима 

31 Brother DCP 7065 DN  

TN-2220                       2600 
копия касета оригинална 

съвместима 
барабанен модул            DR-
2200          12000 копия оригинален 

32 Canon i-SENSYS MF4010  FX-10                  2000 копия касета оригинална 
      съвместима 

33 HP LaserJet 1100  C4092A                   2500 
копия касета оригинална 

      съвместима 

34 Canon iP 1800 

PG-40                          500 
копия касета оригинална 

съвместима 
CL-41 XL                       308 
копия касета оригинална 

съвместима 

35 Samsung ML-2010PR ML-2010D3  3000 копия касета оригинална 
съвместима 

36 Xerox Phaser 3122 106R01159        3000 копия касета оригинална 



 
 

съвместима 

37 Canon iR 2520 C-ЕXV33       14600 копия касета оригинална 
съвместима 

38 Canon iR 2016 C-EXV14      8300 копия касета оригинална 
съвместима 

39 HP Laser Jet M 2727 nF Q7553A           3000 копия касета оригинална 
съвместима 

40 HP color LaserJet 1600 

Q 6000A      2000 копия    касета оригинална 
съвместима 

Q6001A          2000 копия касета оригинална 
съвместима 

Q6002А      2000 копия касета оригинална 
съвместима 

Q6003A               2000 копия касета оригинална 
съвместима 

41 HP Laser Jet 1012 Q2461A           2000 копия касета оригинална 
съвместима 

42 HP Laser Jet P 1102 CE285A            1600 копия касета оригинална 
съвместима 

43 Samsung SCX 3405 MLT-D101S              1500 
копия касета оригинална 

съвместима 

44 Lexmark E120 12016SE             2000 копия касета оригинална 
съвместима 

45 Canon Laser shot LBP 1120 EP-22            2500 копия касета оригинална 
съвместима 

46 Brother DCP 1512 E 
TN-1030            1000 копия касета оригинална 

съвместима 
барабанен модул               
DR-1030          10000 копия оригинален 

47 Canon i-SENSYS mf 4410 CRG-728              2100 копия касета оригинална 
съвместима 

48 Laser Jet Pro MBP 127 Fn CF283A          1500 копия касета оригинална 
съвместима 

49 HP LaserJet 1010 Q2612A         2000 копия касета оригинална 
съвместима 

50 HP LaserJet 1006 CB435A               1500 копия касета оригинална 
съвместима 

51 Konica Minolta Bizhub 163 TN-114              11000 копия касета оригинална 
съвместима 

52 Brother DCP - L2540DN 
TN-2320              2600 копия касета оригинална 

съвместима 
барабанен модул             DR-
2300           12000 копия оригинален 

53 Ricoh MP-2014AD MP-2014H             12000 
копия касета оригинална 

съвместима 

54 CANON i-SENSYS MF 411 DW CRG-719H                 6400 
копия касета оригинална 

съвместима 

55 Ricoh Aficio MP201  

Type 1270D               7000 
копия касета оригинална 

съвместима 
барабанен модул            Type 
1515                 45000  копия оригинален 

56 Samsung SCX-4300 MLT-D109S             3500 
копия касета оригинална 

съвместима 

57 Samsung ML-1665 MLT-D1042S               1500 
копия касета оригинална 

съвместима 

58 Phillips Laser MFD 6020 PFA822             5500 копия касета оригинална 
съвместима 

59 HP LaserJet H1132 MFP CE285A               1600 копия касета оригинална 
съвместима 

60 Samsung CLP 315 CLT-K4092S          1500 
копия касета оригинална 

съвместима 

61 Brother HL-2035 
TN-2005              1500 копия касета оригинална 

съвместима 
Барабанен модул                  
DR-2005             12000 копия оригинален 

62 HP LaserJet 1000 C7115A                 2500 копия касета оригинална 
съвместима 

63 HP LaserJet 1022 Q2612A              2000 копия касета оригинална 



 
 

съвместима 

64 HP LaserJet  Р1005  CB4035A                 2000 
копия касета оригинална 

съвместима 

65 HP Laser Jet Pro M12A CF279A                 1000 копия касета оригинална 
съвместима 

66 CANON PIXMA МР280 
CL-513                 350 копия касета оригинална 

съвместима 
PG-512                         400 
копия касета оригинална 

съвместима 

67 Samsung ML 2165 MLT-D101S    1500 копия касета оригинална 
съвместима 

68 HP LaserJet  1020 Q2612A              2000 копия касета оригинална 
съвместима 

69 Lexmark E240 

24016SE            2500 копия касета оригинална 
съвместима 

барабанен модул            
12A8302               30000 
копия 

оригинален 

70 HP Laser Jet Pro M26A CF283A      2000 копия касета оригинална 
съвместима 

71 Ricoh Aficio SP 3410 DN Type SP3400                                     
6000  копия касета оригинална 

съвместима 

72 Brother MFC – L2700DW 
TN-2320               2600 копия касета оригинална 

съвместима 
барабанен модул            DR-
2300            12000 копия оригинален 

73 Brother DCP – L2500D 
TN-2320               2600 копия касета оригинална 

съвместима 
барабанен модул            DR-
2300            12000 копия оригинален 

74 Konica minolta bizhub C35 

TNP-22K                    6000 
копия касета оригинална 

съвместима 
TNP-22Y                   6000 
копия касета оригинална 

съвместима 
TNP-22C                  6000 
копия касета оригинална 

съвместима 
TNP-22M                   6000 
копия касета оригинална 

съвместима 

75 Konica minolta bizhub C360 

TN319K                               
29000 копия касета оригинална 

съвместима 
TN319C                26000 
копия касета оригинална 

съвместима 
TN319Y                            
26000 копия касета оригинална 

съвместима 
TN319M                            
26000 копия касета оригинална 

съвместима 

76 Brother DCP - J100 

LC-529XLBK              2400 
копия касета оригинална 

съвместима 
LC-525XLC                    1300 
копия касета оригинална 

съвместима 
LC-525XLM                   1300 
копия касета оригинална 

съвместима 
LC-525XLY                  1300 
копия касета оригинална 

съвместима 

77 Xerox Work center 3215 106R02778                       3000 
копия касета оригинална 

съвместима 

78 Xerox Phaser 3020 106R02773                     1500 
копия касета оригинална 

съвместима 

79 HP Color Laser Jet MFP M175 nw 

CE3010A        1200 копия касета оригинална 
съвместима 

CE3011A        1000 копия касета оригинална 
съвместима 

CE3012A        1000 копия касета оригинална 
съвместима 

CE3013A        1000 копия касета оригинална 
съвместима 

80 HP LaserJet P2014 Q2612A                 2000 копия касета оригинална 
съвместима 



 
 

81 Konica Minolta bizhub C 20 

TN318K                           8000 
копия касета оригинална 

съвместима 
TN318C                         8000 
копия касета оригинална 

съвместима 
TN318Y                          8000 
копия касета оригинална 

съвместима 
TN318M                          8000 
копия касета оригинална 

съвместима 

82 HP LaserJet  P2055 CE505X            6500 копия  касета оригинална 
съвместима 

83 Konica Minolta bizhub C 220 

TN216K                 29000 
копия касета оригинална 

съвместима 
TN216Y                 26000 
копия касета оригинална 

съвместима 
TN216M                 26000 
копия касета оригинална 

съвместима 
TN216C                26000 
копия касета оригинална 

съвместима 

84 Kyocera Ecosys FS1100 TK-140                  4000 копия                          касета оригинална 
съвместима 

85 Kyocera FS 1016MFP TK-110                       6000 
копия касета оригинална 

съвместима 

86 Samsung SL-M2022 MLT-D111S               1000 
копия касета оригинална 

съвместима 

87 Kyocera FS 6950 DN TK-440                        12000 
копия касета оригинална 

съвместима 

88 Brother MFC-1810E 

TN-1030                     1000 
копия  касета оригинална 

съвместима 
барабанен модул                
DR-1030               10000 
копия 

оригинален 

89 Brother DCP 7057 

TN-2010              1000 копия касета оригинална 
съвместима 

барабанен модул                
DR-2200               12000 
копия 

оригинален 

90 Utax CD5235 MFP 613511010       7200 копия  касета оригинална 
съвместима 

91 HP LaserJet Р4515 CC364X            24000 копия касета оригинална 
съвместима 

92 Brother MFC-L2720DW 

TN-2320               2600 копия    касета оригинална 
съвместима 

барабанен модул                
DR-2300               12000 
копия 

оригинален 

93 IBM Infoprint 1222  IBM1222                          
10000 копия касета оригинална 

съвместима 

94 Canon LaserBase MF3220 EP-27            2500 копия касета оригинална 
съвместима 

95 Samsung Xpress M2875 MLT-D116L             3000 
копия касета оригинална 

съвместима 

96 Xerox Workcentre 3045 106R02182                 2300 
копия касета оригинална 

съвместима 

97 Brother MFCJ 6520DW 

LC-123BK         600 копия касета оригинална 
съвместима 

LC-123C             600 копия  касета оригинална 
съвместима 

LC-123M                600  
копия касета оригинална 

съвместима 

LC-123Y              600 копия касета оригинална 
съвместима 

98 Brother MFC-L5700DN  

TN-3480                      8000 
копия касета оригинална 

съвместима 
барабанен модул                
DR-3400               30000 
копия 

оригинален 

99 Kyocera Ecosys M 2535dn TK-1140                            
7200 копия касета оригинална 

съвместима 
100 Lexmark E450 E450A21E                        6000 касета оригинална 



 
 

копия съвместима 

101 Brother HL-1110 
TN-1050               1000 копия касета оригинална 

съвместима 
барабанен модул             DR-
1050             10000  копия оригинален 

102 Samsung M2070 MLT-D111S            1000 
копия касета оригинална 

съвместима 

103 EPSON L386 

T6641                4500 копия касета оригинална 
съвместима 

T6642                    7500 копия касета оригинална 
съвместима 

 T6643                     7500 
копия касета оригинална 

съвместима 
T6644                       7500 
копия касета оригинална 

съвместима 

104 Samsung SCX-4521F SCX-4521D3             3000 
копия касета оригинална 

съвместима 

105 HP Color LaserJet CP1215 

CB540A              2200          
копия  касета оригинална 

съвместима 
CB541A                1400            
копия  касета оригинална 

съвместима 
CB542A                 1400               
копия  касета оригинална 

съвместима 
CB543A                 1400                  
копия  касета оригинална 

съвместима 

106 Samsung CLX-3185FN 

CLT-K4072S 1500 копия касета оригинална 
съвместима 

 
CLT-C4072S 
1000 копия 

касета 
оригинална 

съвместима 

CLT-M4072S           1000 
копия касета оригинална 

съвместима 
CLT-Y4072S                      
1000 копия касета оригинална 

съвместима 

107 Lexmark MX310 60F2H00                          
10000 копия касета оригинална 

съвместима 

108 Samsung ML-1670 MT-D1042S                  1500 
копия касета оригинална 

съвместима 

109 HP LaserJet 5n 92298A                 6800 копия касета оригинална 
съвместима 

110 Brother DCP-195C 

LC980BK                300 копия касета оригинална 
съвместима 

LC980C                        260 
копия касета оригинална 

съвместима 
LC980М                       260 
копия касета оригинална 

съвместима 
LC980Y                        260 
копия касета оригинална 

съвместима 

111 Brother DCP-7030  

TN-2120                        2600  
копия касета оригинална 

съвместима 
барабанен модул              DR-
2100                 12000 копия оригинален 

112 Canon i-SENSYS LBP6000 CRG-725              1600 копия касета оригинална 
съвместима 

113 Konica minolta bishub 162 TN-114              11000 копия касета оригинална 
съвместима 

114 Xerox  Workcentre 3025 106R02773                     1500 
копия касета оригинална 

съвместима 

115 Epson L382 

T6641                4500 копия касета оригинална 
съвместима 

T6642                    7500 копия касета оригинална 
съвместима 

 T6643                     7500 
копия касета оригинална 

съвместима 
T6644                       7500 
копия касета оригинална 

съвместима 

116 Canon i-SENSYS MF 211 CRG-737              2400 копия касета оригинална 
съвместима 



 
 
117 HP LaserJet M1120 CB436A                2000 копия касета оригинална 

съвместима 

118 Canon i-SENSYS MF 231 CRG-737              2400 копия касета оригинална 
съвместима 

119 HP DeskJet 2515 
CZ101AE          300 копия касета оригинална 

съвместима 

CZ102AE        200 копия касета оригинална 
съвместима 

120 Samsung ML 3051 ND ML-D3050                   4000 
копия касета оригинална 

съвместима 

121 Brother MFC-J6510DW 

LC1280XLBK           2400 
копия касета оригинална 

съвместима 
LC1280XLC                 1200 
копия касета оригинална 

съвместима 

LC1280XLY         1200 копия касета оригинална 
съвместима 

LC1280XLM               1200 
копия касета оригинална 

съвместима 
  



 
 

Приложение №2 
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР   
 

№ ...................../...........................г. 
 

Днес, .......................2018 г., в гр. София, между: 
“НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, 
район “Овча купел“, бул. “Цар Борис ІІІ“ № 136, ЕИК 831160078, представлявано от 
Снежина Димитрова Динева  – Изпълнителен директор и Иванка Ценова – главен 
счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
и 
[НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], [с адрес: [адрес на изпълнителя] / със 
седалище и адрес на управление: [седалище иадрес на управление на изпълнителя], 
[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен 
код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета 
страна) […] [и ДДС номер […]], представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, 
представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, 
представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат 
правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е 
приложимо]], наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“); 
 
на основание чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 112 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) и утвърден протокол.........................на комисия, назначена със заповед № 
.........................../...........................г. на изпълнителния директор на “Напоителни 
системи“ ЕАД за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в 
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от 
ЗОП за доставка с предмет:“Периодични доставки на различни видове хартия, 
канцеларски материали, принадлежности за офиса и консумативи за копирни и 
печатащи устройства за нуждите на “Напоителни системи“ ЕАД по 2 (две) 
обособени позиции,за Обособена позиция № ………………………………………… 
……………………. /  
се сключи този договор („Договорът“) за следното: 
 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТприема да извършва 
периодични доставки на ....................................................................., при условията на 
настоящия договор, техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 
1 към настоящия договор), техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
(Приложение № 2 към настоящия договор) и ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3 към настоящия договор). 
Чл.2. Доставките ще се извършват до адресите на Централно управление и клоновете 
на “Напоителни системи“ ЕАД (Приложение №4).  
Чл. 3. Сроковете за изпълнение на настоящия договор са както следва: 
1. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване и е със срок на действие 
до31.12.2018г. или до достигане на максимално допустимата прогнозна стойност в 
размер на ....................(................) левабезДДС, за коетоИзпълнителят ще бъде уведомен 
писменоот страна на Възложителя. 
2. Срокът за извършване на съответната доставка е до 3 (три) работни дни, след 
получаване на писмената заявка от страна на Възложителя, чрез управителите на 
клонове или техни упълномощени лица. 



 
 
 
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.4.(1). Единичните цени на отделните артикули са съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор – приложение № 3. 
(2). Плащането се извършва след доставка, по банков път, в 30 (тридесетдневен) срок от 
представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Към фактурата се прилагат 
двустранно подписани, от съответния представител на Възложителя и представител на 
Изпълнителя, без възражения, приемо-предавателни протоколи, съдържащи брой, вид, 
единични цени и обща стойност на доставените артикули. 
(3).Цената включва всички разходи по качествено изпълнение на доставките от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до Централно управление и адресите на клоновете на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(4). Цената на отделните артикули е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на 
действие на договора, освен при наличие на хипотезите на чл. 116 от ЗОП. 
(5). 1.Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по която се извършват плащанията е 
както следва: 
Банка:.................................. 
BIC:…………………………. 
IBAN……………………….. 
2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички 
последващи промени по ал.1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени. 
 
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора 
е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от 
Страните. 
Чл. 5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получава заявените артикули в уговорените срокове, с уговореното качество и на 
местата, съгласно адресите на Централно управление и клоновете – заявители; 
2. Да получава фактури и приемо – предавателни протоколи, съдържащи информация 
за доставените количества и видове артикули; 
3. Да осъществява проверки при доставките относно заявените количества и вида на 
артикулите; 
4. Да упълномощи свои представители от съответния клон на „Напоителни системи” 
ЕАД, които да отговарят за изпълнението на договора в съответния клон; 
5. Да отправя заявки на Изпълнителя в писмена форма, по факс, електронна поща или 
на адреса на Изпълнителя. 
6. При установяване на явни или скрити недостатъци на извършените от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставки, да изисква отстраняването на същите, а в случай че са 
констатирани съществени отклонения от качеството на доставките, да откаже тяхното 
приемане. 
 
Чл. 6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1.Да изпълнява указанията на производителите и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно начина на 
употреба на артикулите; 
2. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите суми за доставените артикули, съгласно 
условията по настоящия договор; 
3. Да приема заявените и доставени артикули в случай, че отговарят на изискванията в 
качествено и количествено отношение. 
 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 



 
 
Чл. 7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получава договореното възнаграждение за извършените доставки в случай, че те 
отговарят на изискванията в количествено и качествено отношение, съгласно 
направените заявки; 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършената доставка в случай, че е 
изпълнена съгласно условията по настоящия договор в количествено и качествено 
отношение. 
 
Чл. 8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да извършва доставките и да изпълнява задълженията си в уговорените срокове, 
начин и качество, в съответствие с Договора и неговите Приложения; 
2. Да съставя и подписва приемо-предавателни протоколи за извършените доставки; 
3. Да осигури възможност за приемане на заявки и рекламации всеки работен ден; 
4. Да извършва доставките на адреса на съответния клон - заявител или Централно 
управление в рамките на работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
5. Да доставя артикулите в оригинални опаковки, с ненарушена цялост, които носят 
информация за съответния производител, датата на производство, срок на годност и 
други; 
6. Да предоставя достатъчно време на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прегледа 
доставката, с оглед съответствието ѝ с направената заявка; 
7.1 да възложи съответна част от Дейностите на подизпълнителите, посочени в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения 
(ако е приложимо); 
7.2. да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители 
в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5 (пет) дни от 
сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за 
замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора 
или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 
изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП(ако е приложимо). 
 
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Чл.9. Изпълнението на доставките се удостоверява със съставяне и подписва приемо-
предавателни протоколи за извършените доставки. 
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 
2. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 
изпълнението до отстраняване на недостатъцитеза сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3. При доставка на неизправни артикули - различни от заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
по вид и/или количество, в опаковки с нарушена цялост, с изтекъл срок на годност (в 
случаите, в които е приложимо), негодни за употреба, с видими, външни дефекти и 
други подобни, констатираните обстоятелства се отразяват при доставката в приемо-
предавателния протокол и те се заменят за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 2 
(два) работни дни от уведомяването му, с годни такива, от заявения вид, модел, марка и 
количество; 
4. В случай на скрит фабричен дефект (при правилна експлоатация и съхранение) на 
доставените и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ консумативи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да изпрати свой представител в рамките на 2 (два) работни дни от 
уведомяването му, който да установи рекламацията и да извърши замяната в същия 
срок - 2 (два) работни дни, с годни такива от заявения вид, марка, модел или друго. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява присъствието на свой представител за установяване на 
дефекта, в противен случай се задължава да приема всяка рекламация за открити от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ явни недостатъци. В този случай консумираният некачествен 
консуматив е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 



 
 
5. Повреди в устройствата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, причинени от използване на 
некачествен консуматив, се отстраняват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се доставя годно устройство от същия вид, марка и модел, до 
отстраняване на повредата (когато е приложимо). 
 
VI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.11.(1). При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% (едно на сто) на ден от стойността 
на просрочената доставка, но не повече от 10% (десет на сто) от стойността на 
просрочената доставка. 
(2).Сумите за дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки се прихващат от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от съответното плащане. 
 
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 12. (1) Този Договор се прекратява: 
1. с изтичане на срока на Договора - 31.12.2018г. или до достигане на максимално 
допустимата прогнозна стойност в размер на ....................(................) лева без ДДС, за 
което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 
(три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;  
4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 
5. при условията по чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 
(2) Договорът може да бъде прекратен: 
1.по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
2.когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
ликвидация – по искане на всяка от Страните; 
3. от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на чл. 114 от ЗОП; 
(3). Неизпълнението на задълженията на някоя от страните се констатира с двустранно 
подписан протокол. Отказ на неизправната страна да подпише протокола не я 
освобождава от отговорност. Отказът се удостоверява с подпис на служител на 
“Напоителни системи“ ЕАД – Централно управление или на съответния клон. 
(4).Страните се съгласяват, че “системно“ неизпълнение е налице, когато виновната 
страна не е изпълнила дадено свое задължение по договора, след двукратно 
предупреждение от изправната страна, отправено писмено на адреса на неизправната 
страна, посочен в договора. 
(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора при условията на чл. 118 от ЗОП. 
 
VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл.13.(1). Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този договор, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  
(2).         За целите на този договор, “непреодолима сила“ има значението на това 
понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.  Страните се съгласяват, че за  
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността 
на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност 
за изпълнение на поетите с договора задължения. 
(3). Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 
Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната 



 
 
връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното 
времетраене на неизпълнението. 
(4). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 
непреодолимата сила. 
(5). Не може да се позовава на непреодолима сила страна:  
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 
сила; 
2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или 
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнение на договора. 
(6). Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 
IX. НИЩОЖНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ 
Чл.14. В случай, че някоя от клаузите на този договор е недействителна или 
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.  
Чл.15. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и 
действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, такива уговорки 
се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, 
без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. 
Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или 
на договора като цяло. 
 
X. УВЕДОМЛЕНИЯ 
Чл.16.(1). Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват 
в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, 
по факс, електронна поща. 
(2). За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва: 
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  
Тел.: …………………………………………. 
Факс: ………………………………………… 
e-mail: ……………………………………….. 
Лице за контакт: …………………………………………. 
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Адрес за кореспонденция: …………………. 
Тел.: …………………………………………. 
Факс: ………………………………………… 
e-mail: ……………………………………….. 
Лице за контакт: …………………………………………. 
(3). За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 
куриер; 
3. датата на приемането – при изпращане по факс; 
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  
(4). Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на 



 
 
това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт. 
(5).При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 
срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър. 
 
XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.17. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставка с приемно-
предавателен протокол. 
Чл.18. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само писмено, при 
постигане на взаимно съгласие между страните и при условията на чл. 116 от ЗОП. 
Чл. 19. Всички възникнали спорни въпроси се решават чрез взаимно договаряне в дух 
на разбирателство и съобразно действащото законодателство. 
Чл. 20. Настоящият договор се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра, всеки, 
от които има качеството на оригинал, разпределени както следва: един екземпляра за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един екземпляр за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Приложения: 
Чл.21. Към този Договор се прилагат и са неразделна част следните приложения: 
Приложение № 1 – Техническа спецификация; 
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 4 – Списък с адресите на клоновете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

________________________       ________________________ 
СНЕЖИНА ДИНЕВА  
Изпълнителен директор на  
„Напоителни системи” ЕАД  

 
  _________________________ 
  Главен счетоводител    
 
Съгласувал/и: 
_______________________ 
/........................................./ 
_______________ 
/........................................./ 


