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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: 

       

 

„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ХАРТИЯ И КОНСУМАТИВИ 

ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ № 15.3.1.040 „КООРДИНИРАНИ И ЕФЕКТИВНИ 

РЕАКЦИИ НА ВЛАСТИТЕ ПРИ СПЕШНИ СИТУАЦИИ В РЕГИОНА ДОЛЖ – 

ВРАЦА (АКРОНИМ: DJ-VR: R.A.E.S)“, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА 

ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 ГОДИНА”. 

 

 

 

Град Враца, 2018 година 

 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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№ Вид артикул Технически характеристики 
количество за 

3 години 

1 
Копирна хартия: 

Формат: А4 

Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 

536:2012): Min. 80 g/m2 

CIE Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 

11475:2017): Min. 168  

Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): Min. 

93 %  

Съдържание на влага %  (БДС EN ISO 

287:2009): Mах. 5.0 %  

Дебелина /микрометри/  (БДС EN ISO 

534:2012): Min. 110 

ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-

1:2016): Min. 98% 

Грапавост ml/min,  (БДС 17367:1995): 

Средно от двете страни 200 ± 20  

150 

2 
Копирна хартия; 

Формат: А3 

Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 

536:2012): Min. 80 g/m2 

CIE Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 

11475:2017): Min. 168 ;Непрозрачност % 

(БДС ISO 2471:2012): Min. 93 % 

Съдържание на влага %  (БДС EN ISO 

287:2009): Mах. 5.0 %  

Дебелина /микрометри/  (БДС EN ISO 

534:2012): Min. 110 

ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-

1:2016): Min. 98% 

Грапавост ml/min,  (БДС 17367:1995): 

Средно от двете страни 200 ± 20  

50 

3 
Цветна копирна 

хартия; Формат: А4 

Цветна копирна хартия; Формат: А4, 80 

г/кв.м, 5 х 40 л; да се предлага опаковка от 

микс 5 бр. неонови цветове 

10 

4 Класьор 
Класьор, А4, 7.5 см, РР, сменяем етикет, да 

се предлага в min. 8 цвята 
60 

5 Класьор, 
Класьор, А4, 5 см, РР, сменяем етикет, да се 

предлага в min. 8 цвята 
60 

6 
Папка с машинка и 

европерфорация 
 A4, PP, да се предлага min. В 8 цвята 1 000 
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7 
Папка с ластик и 3 

капака 
 A4, PP, да се предлага min. В 8 цвята 100 

8 Джоб с перфорация мат, А4, РР, 60 mic, 100 бр. в опаковка 50 

9 Джоб с перфорация кристал, А4, РР, 60 mic, 100 бр. в опаковка 50 

10 
Самозалепващи 

хартиени индекси 
50 х 15 мм, 5 х 100 л, микс, неонови цветове 150 

11 
Самозалепващи 

хартиени индекси 
76 х 19 мм, 4 х 100 л, микс, неонови цветове 150 

12 

Самозалепващи 

индекси "Подпиши 

тук" 

PVC, 44 x 25 мм, 2 х 50 листчета 150 

13 
Самозалепващи 

листчета 
76 мм х 76 мм, пастелни цветове, 100 л 150 

14 Кубче цветен офсет спирално, фолирано 8.5 x 8.5 см, 400 л 100 

15 Органайзер за бюро окомплектован, min. 15 части 5 

16 Ножица 
 острие от закалена стомана, ергономични 

дръжки, дължина min. 18 см. 
5 

17 Лепило  сухо, min. 8 гр. 20 

18 Перфоратор  до 25 листа, с ограничител, метален 5 

19 Перфоратор  до 45 листа, с ограничител, метален 2 

20 Телбод за 30 л. 

 с "Power saving" технология, намаляваща 

усилието при работа до 65%,  работи с 

телчета 24/6, 26/6 

5 

21 Усилен телбод  60 л, работи с телчета 23/6, 23/10 2 

22 Телчета за телбод Телчета за телбод, 26/6, до 30 листа, 5000 бр. 50 

23 Телчета за телбод Телчета за телбод 23/10, до 60 листа, 500 бр 50 

24 
Папка с 30 джоба и 

сменяем етикет  
А4, синя, червена, черна , бяла 20,00 

25 Тампон за  Печат кръгъл, син цвят, D38 5 

26 
Химикалка, 

еднократна 

връх 1.0 мм, да се предлага в син, черен и 

червен цвят 
180 

27 
Химикалка с гелово 

мастило 

с грип зона, 0.5 мм, да се предлага в син, 

черен и червен цвят 
180 

28 
Ролер с течно 

мастило 

линия 0.5 мм, да се предлага в син и черен 

цвят 
120 

29 Текстмаркер 

 връх 1-5 мм, с клипс на капачката, да се 

предлага в следните цветове: жълт, оранжев, 

син, зелен, лилав и розов  

30 
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30 
Перманентен 

маркер 

двувърх, линия 0.5 - 1.0 мм, за надписване на 

CD, да се предлага в син, черен и червен 

цвят 

30 

31 
Перманентен 

маркер 

двувърх, объл 0.8 мм/скосен 6.0 мм, да се 

предлага в син, черен и червен цвят 
30 

32 Коректор лента  5 mm x 12 м 100 

33 Молив с гума триъгълно тяло, 2B 180 

34 Кламери, 33 мм никелирани, заоблен връх, 100 бр. 100 

35 Кламери, 50 мм никелирани, заоблен връх, 100 бр. 100 

36 Флипчарт 
 мобилен, с колела, магнитен, две рамена, 70 

х 100 см 
5 

37 Блок за флипчарт  бял-Bi office, бял офсет, 20 листа, 65 х 95 см 75 

38 Бяла магнитна дъска 
120 х 90 см, метална стойка на колела, 

въртяща се. 
2 

39 
Маркер за бяла 

дъска 

объл връх, 2 мм, презареждащ се, да се 

предлага в син, черен и червен цвят 
30 

40 
 Прожекционен 

екран 
Електрически, диагонал 200 см, формат 4:3 1 

43 Шредер  

Ниво на сигурност din 66399 P-3 

Брой листа До 6 ръчно; до 80 автоматично 

Обем на коша в литри 20 

Тип потребител Персонален 

Начин на рязане На парченца 

Гаранция 2 години  

Да може  унищожава Хартия, кламери, 

телчета, дискове; 

 Ниво на шума До до 60 db 

Работен отвор 230 мм 

Размер на отпадъка 4 х 45мм 

2 

44 
Листа за смазване 

на шредери  
min. 20 листа в опаковка 5 

45 
Подвързваща 

машина 

Вид подвързване Пластмасови гребени 

Начин на подвързване Ръчно  

Капацитет на перфориране 25 

Капацитет на подвързване 500 

Основа от здрава сплав, устойчива при удар. 

2 
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46 Архивна кутия 

Размери 35.5 х 25 х 15 см 

Цвят БЯЛ / Бежов 

Материал Велпапе /рециклируем 

180 

47 Архивен кашон 

Размери 39.2 х 30.1 х 33.4 см 

Цвят БЯЛ / Бежов Материал Велпапе, 

рециклируем 

30 

48 
Тонер за LaserJet 

M1212 
  12 

49 

Тонер за лазерно 

мултифункционално 

устройство 

  18 

50 CD-R  50CD Q-80NSP, 700 MB, 48x, шпиндел 50 бр 5 

51 DVD+R 4.7 GB, 16x, шпиндел 50 бр 3 

52 
Хоризонтални/верти

кални разделители 

190 грама, картон, 235 х 105 мм, различни 

цветове, 100 броя 
20 

53 Разделител PP, А4, 12 цветни теми 30 

54 
Разделител от 

цветно PP фолио,  

115 mic. с лицева картонена страница за 

индивидуализация. За лесна организация на 

документите. 

70 

55 
Бокс кутия за 

документи 

Бокс за документи от усилена пластмаса с 5 

чекмеджета, за съхранение на документи и 

гарантира поверителност  на важни 

документи. Система от изтеглящо се 

чекмедже с дръжка и отвор за бърз достъп. 

Място за идентификация с включени 

етикети. Гумени крачета за предотвратяване 

на хлъзгане. Възможност за надграждане. За 

документи формат А4. 

5 

56 

Хоризонтална 

поставка за 

документи 

Хоризонтална поставка метална мрежа 

етажирана (комплект 3 бр)- цвят: черен 
5 

57 

Вертикална 

поставка  за 

документи 

Вертикална поставка  от метална мрежа с 

размери 73 x 250 x 316 мм. Подходящ за 

списания, каталози и др 

15 

58 
Самозалепващи 

Етикети 
Етикети PNT Matt Clear Self Adhesive 2 

59 
Самозалепващи се 

етикети 

Етикети А4, водоустойчиви, бял мат, бели, 

210х297мм, 1бр/л, прави ъгли, 50 л 
10 
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60 
Самозалепващи се 

етикети 

Етикети А4, бели, 105х57 мм, 10 бр/л, прави 

ъгли, 100л 
10 

61 МОП гъба с усилена телескопична дръжка 15 

62 Кърпа микрофибър 

 

15 

63 Кърпа микрофибър  Тип LCD 30*30 15 

64 Чували за смет 45 х 50 см, 20л, тип-шумящи, 50 бр. на ролка 180 

65 Кош с капак и педал метален, 14 л, с вътрешна кофа, черен 5 

66 
Хигиенна количка 

2х18л кофи и преса 

пластмасова база и метална дръжка, 

90х45х80 см 
1 

67 Тоалетна хартия  
бяла, трипластова, ароматизирана, 8 броя в 

пакет 
150 

68 
Дозатор за кърпи за 

ръце 

 260/330/125 мм, сив, с вместимост: до 500 

кърпи за ръце. Заключващ механизъм. 

Визуален контрол за наличие на консуматив. 

Гаранция: 2 години 

1 

69 
Хартиени кърпи за 

ръце 

бяло+чер, двупластови,150 бр/пак,Z-

образни,22.5х24 
400 

70 
Препарати за 

почистване 

Месечен комплект, включващ: 

Почистващ препарат за под - 500 мл 

концентрат биосертифициран биоразградим -

1 бр 

Почистващ препарат за фаянс - 500 мл Гел 

тип - тоалетно пате за почистване на 

санитарен фаянс с приятен аромат – 4 бр 

Почистващ препарат 500 мл течен, за 

прозорци, стъкла, огледала, стъклени 

повърхности и лесно премахване на 

замърсявания и прах – 2 бр 

Почистващ препарат спрей, за дъмебели, 300 

мл и лесно премахване на замърсявания и 

прах – 2 бр  

Почистващ препарат за паркет и ламинат,1 л, 

Нископенещ се препарат за ежедневно 

почистване на теракот, мрамор, ламинирани 

паркети, твърди подови настилки, дограми, 

кухненски плотове, метални и дървени 

повърхности.-2 бр  

Ароматизатор и пълнители 5бр - уред с 

пълнител 18 мл, автоматичен ароматизатор с 

интелигентен сензор за движение-1бр 

36 
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Предлаганите канцеларски материали, консумативи и принадлежности трябва да 

отговарят напълно на техническите спецификации. 

 

Предлаганите стоки трябва да са нови и неупотребявани. 

 

При сключване на договора, изпълнителят е длъжен да предостави минимум 5 

(пет) екземпляра от актуален каталог. При промяна в каталога в срока на изпълнение на 

договора, изпълнителят е длъжен да предостави на възложителя новия каталог.  

 

Копирната хартия, без рециклираната, трябва да бъде с висока белота, 

произведена от 100 % целулоза и обезпрашена, подходяща за двустранно копиране, 

опаковка – фабрично заводска оригинална опаковка от производителя. Хартията трябва 

да бъде предназначена за високоскоростни копирни машини, за лазерни и мастилено 

струйни принтери. 

 

 

 

 

 

 


